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RESUMO 

 

O tema da pesquisa se configura na tentativa de compreender os processos de 

espacialização e territorialização do Movimento Social Terra Livre em Goiás, entre 2008 

a 2017. Para percorrer esse caminho, se fez necessário examinar a gestação e o 

nascimento do Terra Livre e estabelecer um diálogo entre os conceitos de Movimento 

Social, Classes Sociais e Território. Outro elemento fundante para compreender o Terra 

Livre, são as críticas que ele faz ao processo de implementação das políticas públicas dos 

programas de Reforma Agrária e Minha Casa Minha Vida. A partir dessas bases, 

percorremos a espacialização e a territorialização do Movimento em Goiás, utilizando o 

instrumental metodológico de revisão bibliográfica dos documentos do próprio Terra 

Livre e de outros Movimentos Sociais. Em um segundo momento, coletamos dados de 

fontes secundárias, como jornais, artigos, monografias, dissertações e teses, e 

examinamos os arquivos de entidades como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), e 

consultamos os registros de órgãos governamentais, como o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e os extintos  Ministério  do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e Ministérios das Cidades (MC). As fontes primárias foram documentos 

do Terra Livre e de outros Movimentos Sociais. Com essas fontes compiladas, foi 

possível tabular os dados quantitativos e representá-los por meio de gráficos e mapas. 

Quanto aos dados qualitativos, eles foram distribuídos ao longo do texto. A investigação 

concluiu que o Terra Livre é um Movimento Social que tem visão de classe e busca 

constituir territórios, pois foi o Movimento que mais realizou ocupações de terra em 

Goiás, entre 2008 a 2012, de forma que sua espacialização e territorialização alcançou 20 

municípios, com maior concentração na região Sudoeste do estado.   

 

Palavras-chave: Terra Livre, Movimento Social, classe social, território e Goiás.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ABSTRACT 

 

The aim of this research was to comprehend the processes of espacialization and 

territorialization of the Movimento Social Terra Livre [Free Land Social Movement] 

between 2008 and 2017 in Goiás. Thus, it was necessary to analyze the maturation and 

creation of the movement, and to set up a dialogue between its concepts, social classes 

and territory. Another key element to comprehend the Movimento Social Terra Livre was 

the criticism it makes to the process of implementation of the public policies of land 

reform and the program Minha Casa Minha Vida [My House, My Life]. Through a 

literature review of the primary sources, that is, the documents of social movements, 

including Terra Livre, this work followed its espacialization and territorialization in 

Goiás. It also collected data from secondary sources such as newspapers, papers, 

monographs, dissertations, thesis, and the revisited archives of the Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) [Pastoral Land Comission] and other government agencies as the Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) [National Institute for 

Colonization and Agrarian Reform], and the extincts Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) [Ministry of Agrarian Development] and Ministério das Cidades (MC) 

[Ministry of Cities]. After examining the sources, it was possible to chart the quantitative 

data and represent them in tables and maps. The qualitative data were disposed through 

the text. The research concluded that Terra Livre is a social movement with a strong class 

vision that seeks to build territories. Between 2008 and 2012, Terra Livre was the 

movement that realized most occupations in Goiás, so that its specialization and 

territorialization reached 20 counties, especially in the southwest part of the estate. 

 

Key-words: Terra Livre, social movement; social class; territory; Goiás.     
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INTRODUÇÃO  

 

Os Movimentos Sociais estão presentes ao longo do tempo e do espaço, seja em 

Goiás, no Brasil ou no mundo. Por essa razão, foram e são temas de reportagens, debates, 

documentários, leis, políticas públicas e também do debate e da produção acadêmica. 

Nos espaços acadêmicos, os Movimentos Sociais estão presentes em palestras, 

seminários, conferências, encontros e disciplinas, e nesse ambiente tornam-se produto de 

pesquisas, materializadas em artigos, monografias, dissertações e teses. Igualmente são 

objeto de livros, como os de Maria da Glória Marcondes Gohn, que até agosto de 2019 

havia escrito 22 obras com a temática Movimentos Sociais, 19 deles escritos 

individualmente. Outros autores pelo mundo também se dedicaram a pesquisar os 

Movimentos Sociais, como Alain Touraine e Manuel Castells. No Brasil, além de Gohn, 

centenas de pesquisadores e pesquisadoras dedicaram muitos anos e esforços a pesquisar 

e teorizar sobre os Movimentos Sociais, como Ilse Scherer-Warren, Nelson 

Rodrigo Pedon, Carlos Walter Porto-Gonçalves e Bernardo Mançano Fernandes.  

              O método e a metodologia, para pesquisar os Movimentos Sociais, têm encontros 

e desencontros, o que pode ser sentido e percebido nas obras dos autores citados e é algo 

latente dentro da grande produção sobre a temática. Em pesquisa no Banco de 

Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e Nível Superior 

(CAPES), encontramos 10 mil trabalhos que abordavam, de forma direta ou indireta, o 

tema. Há também dezenas de Revistas Científicas dedicadas ao assunto, entre as quais 

destaco: Revista Movimentos Sociais, produzida pelo  Núcleo de Estudos e Pesquisa 

sobre Movimentos Sociais, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG; Revista 

Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais, publicação vinculada ao Programa de Pós-

graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de 

Pernambuco (Prodema/UFPE); e a Revista de Movimentos Socias e Conflitos, publicada 

pelo  Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI). 

             Essa quantidade expressiva de pesquisas é resultado da inserção dos Movimentos 

Sociais como ferramenta multifuncional no final do século XX e, com maior força, neste 

século. Por outro lado, o montante de pesquisas nas últimas décadas demonstra que se faz 

necessário diversificar e qualificar cada vez mais esses estudos, já que ganharam força 

nas classes sociais, nas identidades e nos espaços urbano e agrário.  
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            Ao realizarmos o corte dos Movimentos Sociais do Campo (MSC), constatamos 

a ausência de diversidade nas pesquisas e ao levantarmos fontes bibliográficas nos 

deparamos com uma enormidade de pesquisas que têm como objeto o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Esse argumento ganha força a partir da análise 

do acervo disponível na Biblioteca da Questão Agrária Brasileira, onde estão reunidas 

957 teses e dissertações de 34 universidades, cujo eixo de pesquisa é a questão agrária 

brasileira. Desses 957 trabalhos, 98 tratam de Movimentos Sociais do Campo, 97 dos 

quais têm como centralidade o MST, abordando aspectos como, assentamentos, 

acampamentos, ocupações, modelo educacional, entre outros. No Simpósio Internacional 

de Geografia Agrária (SINGA), outro importante acervo de produções da Geografia 

Agrária Brasileira, também identificamos um amplo predomínio de estudos e pesquisas 

que têm o MST como objeto. Na edição de 2015 do SINGA, ocorrido em Goiânia, no 

grupo de trabalho que tinha como tema Movimentos Sociais no Campo e Luta pela Terra, 

foram aceitos 33 artigos, 15 deles tendo como eixo central os MSC. Dentre esses artigos, 

11 tiveram o MST como objeto de pesquisa e apenas 4 trataram de outros Movimentos 

Sociais.  

              A partir da necessidade de contribuir para esse processo qualitativo/quantitativo, 

e para a diversidade dos estudos do Movimentos Sociais, pretendemos compreender os 

processos de espacialização e territorialização do Movimentos Social Terra Livre em 

Goiás, no período de 2008 a 2017.   

              Quatro elementos saltam aos olhos, quando expomos o objetivo dessa pesquisa. 

São eles: Terra Livre, espacialização e territorialização, Goiás e recorte temporal. Esses 

quatro componentes fazem parte de processos diferentes, tanto temporalmente como 

espacialmente. Importante salientar que o encontro com o Terra Livre é anterior ao 

começo da graduação em Geografia Bacharelado em 2013, pela Universidade Federal de 

Goiás (UFG). Aconteceu em 2009, alguns meses após o seu surgimento em Goiás, depois 

de romper com o Movimento Terra Trabalho e Liberdade (MTL). Destacamos, ainda, 

que, apesar da aproximação e simpatia, nunca fomos militantes do Terra Livre. 

             Por sua vez, a espacialização e a territorialização estão ligados diretamente à 

graduação, pois das 25 disciplinas que cursamos na graduação, entre 2013 e 2017, quatro 

foram basilares para instigar o tema. Foram elas: Geografia Agrária I, Geografia Agrária 

II, Territórios e Redes e Geografia dos Movimentos Sociais, as três primeiras ministradas 

pelo Prof. Dr. Adriano Rodrigues de Oliveira e a última pelo Prof. Dr. Marcelo Rodrigues 

Mendonça. Essas cadeiras foram fundamentais para a escolha desses conceitos na 



20 

 

dissertação. O recorte espacial em Goiás se deu devido à relação de pertencimento, 

nascimento e vida no estado. Já o recorte temporal, de 2008 a 2017, foi estabelecido em 

virtude do nascimento do Terra Livre, que ocorreu em 2008, e do início da coleta dados, 

em 2017.  

            Com esses elementos postos, escolhemos o método de pesquisa, baseado no 

materialismo histórico dialético, e as ferramentas metodológicas, principalmente a 

revisão bibliográfica do Terra Livre e de outros Movimentos Sociais, e também dos 

conceitos centrais na pesquisa, como: Movimentos Sociais, território e classe, balizadores 

da nossa compreensão do movimento. Muitos desses conceitos foram trabalhados no 

TRAPPU1 bem como outros que dão sustentáculo para pesquisa. A partir desses 

elementos, buscamos dados quantitativos e qualitativos do Terra Livre e dos Movimentos 

Sociais dos quais ele se originou. Para isso, buscamos fontes secundárias em jornais, 

artigos, monografias, dissertações, teses, sites e redes sociais. A pesquisa utilizou também 

da base do Centro Documentação Dom Tomás Balduino (CEDOC), da Comissão Pastoral 

da Terra (CPT) e buscou dados em órgãos governamentais, como o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o antigo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e o Ministério das Cidades (MC), acessados via sites ou através da Lei nº 

12.527, conhecida como Lei de Acesso à Informação. As fontes primárias também foram 

acessadas via site e redes sociais do Terra Livre, como de outros Movimentos Sociais.  

Obtidos os dados quantitativos, fizemos sua tabulação com base na 

espacialização e territorialização, e os expressamos em gráficos, mapas e tabelas, para 

demonstrar espacialmente a atuação do Terra Livre, bem como a temporalidade em que 

 
1 Dentro do Grupo TRAPPU, também foi realizada revisão bibliográfica no conceito de território por 

Peixoto (2016), que utiliza o conceito para compreender a produção camponesa nos municípios de Ipameri 

e Jataí via políticas públicas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de 

Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). O território esteve presente em Albuquerque (2018), na análise 

realizada dos programas PNPB e programas Palma Verde e de Produção Sustentável de Óleo de Palma no 

município de Tomé-Açu no estado do Pará. A temática das políticas públicas e território foi desenvolvida 

também por Ataides (2017), na análise da Programa de Território da Cidadania no Vale do Paranã na região 

noroeste de Goiás. Também Carvalho (2017), teve o território como um dos conceitos chaves para 

estabelecer como o Plano Nacional de Agronegócio trouxe mudanças no mundo do trabalho e suas 

mobilidades no Centro Norte de Goiás. Outros trabalhos também foram elaborados com foco na revisão do 

conceito de território e utilizados como elementos centrais nas pesquisas de Nascimento (2014) e Neves 

(2019) e ainda nos eventos realizados pelo TRAPPU, como o IV Workshop sobre a expansão de novas 

fronteiras para a energia renovável: efeitos, conflitos e alternativas envolvendo populações em 

vulnerabilidade socioambiental em 2016; a XVIII Jornada do Trabalho: A dialética entre o pessimismo da 

razão e o otimismo da ação para a classe trabalhadora em tempo de golpe, em 2017; a VI Jornada 

Universitária em defesa da Reforma Agrária em Goiás em 2019. A essas iniciativas se somam os grupos de 

estudos, palestras, artigos, monografias e outras dissertações e teses, que proporcionaram um acúmulo 

teórico e também prático, ao TRAPPU, de leituras territoriais.  
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ele se originou. Já os dados qualitativos foram nossos aportes teóricos para estabelecer a 

dimensão das ações do Terra Livre e descrever, compreender e analisar seus processos 

territorialização e espacialização em Goiás, no período definido.  

             O caminho textual dividiu a dissertação em três capítulos, organizados em 

subcapítulos. Essa partição formal se conecta e se baseia no tempo e no espaço, como 

elementos indissociáveis. Para sustentar nossa investigação, utilizamos como elementos 

analíticos a conjuntura histórica e os processos dela derivados, o que foi fundamental, 

pois já no primeiro capítulo, e suas cinco subdivisões, postulamos que os Movimentos 

Sociais podem ser estudados a partir dos processos gestação e nascimento.  

             Em seguida, partimos da década de 1990, abordando elementos conjunturais e a 

atuação espacial dos três Movimentos Sociais que deram origem ao MTL, para 

estabelecer seus pactos de fundação, a conjuntura política e os processos que resultaram 

no nascimento do Terra Livre.  

            O segundo capitulo é estruturado em dois subcapítulos, o primeiro dedicado às 

leituras acumuladas de classe sociais, movimento social e território, em diálogo com o 

Terra Livre, estabelecendo possíveis aproximações. O segundo parte de duas políticas 

públicas centrais para o Terra Livre: no campo, a Reforma Agrária e na cidade, o Minha 

Casa Minha Vida (MCMV). As duas utilizadas como elementos de análise para 

estabelecer as relações com os governos Petistas. 

           O terceiro capítulo tem quatro subdivisões, nas quais buscamos estabelecer os 

processos de espacialização e territorialização do Terra Livre em Goiás, do seu 

nascimento até 2017. Para tanto, definimos quatro eixos: formações, manifestações, 

ocupações e assentamentos. Tratamos os dois primeiros como processos de 

espacialização e os últimos como territorialização. Mesmo estando textualmente 

separados, eles se relacionam em duas ou mais dimensões.  

          Temos total entendimento de que esta dissertação não esgota as possibilidades de 

compreensão da territorialização e espacialização do Terra Livre em Goiás, já que se trata 

de um processo vivo. Nesse sentido, oferecemos um caminho que pode ser ampliado e 

melhorado, com novos elementos teóricos e metodológicos.  
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1- DA GESTAÇÃO AO NASCIMENTO DO TERRA LIVRE, DESENCONTROS 

E ENCONTROS NO MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO  

 

O surgimento de um Movimento Social está ligado a fatores históricos, sociais, políticos, 

econômicos e culturais. Além disso, o espaço é outro elemento importante para traçar a 

origem de um Movimento Social. Por essa razão, iremos em um primeiro momento 

descrever, compreender e analisar a gestação e o nascimento do Movimento Social Terra 

Livre. Para isso tratamos da organicidade do Terra Livre, partimos da compreensão de 

um conjunto de elementos que são políticos, econômicos e filosóficos, e estão 

interrelacionados com o método. Isso faz com que compreender o Terra Livre na sua 

organicidade seja mais que conjunto de partes, mas como partes que são interligadas a 

partir de estratégia comum. Cada parte tem suas características e é responsável por si e 

pelo funcionamento do todo, que transborda o próprio Terra Livre e está associado a 

aliados e parceiros, nos processos táticos e estratégicos, em conjunturas com escalas 

diferentes.      

Para tal, compreendemos que se faz necessário traçar a conjuntura em que se dá a gestação 

e o nascimento de um Movimento Social, e quais são as táticas e estratégias desse 

Movimento. Por fim, investigaremos como isso reverbera na sua espacialização e 

territorialização, que trabalhamos como indissociáveis. Para formação da nossa 

concepção de ambos, bebemos nas fontes de Haesbaert (2004, 2009) e Fernandes (2013), 

no qual a espacialização é compreendida como movimento concreto das ações e sua 

reprodução no espaço e no território, podendo ser forma de luta e um campo de encontro 

no espaço entre as formas de espacialização que todos os  atores e sujeitos  desejam 

implantar no território, e tudo dependerá da arrumação de forças que cada um conseguirá 

imprimir sobre o território. Já na territorialização, partimos da compreensão que os 

territórios estão em processo de construção e disputa, sendo que os atores e sujeitos 

estabelecem nessa fração do espaço técnicas e processos nos quais produzem e 

reproduzem a suas lógicas de vida.       

 Estabelecer esses elementos é o primeiro caminho a ser percorrido, cujos 

primeiros passos serão dialogar com autores e autoras que já pensaram o Movimento 

Social na sua gestação e nascimento. Em seguida buscaremos compreender o advento do 

Movimento Terra Trabalho e Liberdade (MTL), para depois estabelecer os fatores que 

levaram à divisão do MTL e que estão associados ao surgimento do Terra Livre.  
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1.1 Olhando o passado para pensar o presente: gestação e nascimento do MST e da 

CPT 

 

Ao pensar no surgimento do Terra Livre, optamos por trabalhar na perspectiva da 

gestação até o nascimento do movimento. Essa proposta parte da compreensão de que o 

surgimento de um Movimento Social é um processo e por essa razão entendemos que 

existe uma gestação do Movimento Social e seu nascimento. É importante destacar que 

essa concepção foi trabalhada por outros pesquisadoras e pesquisadores, entre eles 

Fernandes (1999), que trabalhou a gestação e o nascimento do MST para ajudar 

compreender a sua territorialização. Mitidiero Junior (2002) também se utilizou desse 

recurso para compreender o Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST), 

estabelecendo sua gestação e nascimento. Outro que utilizou esse expediente foi 

Foschiera (2009) para entender a formação do Movimento dos Atingidos por Barragem 

(MAB) e sua territorialização, e para estabelecer o papel do movimento nas políticas do 

setor elétrico no Brasil. Já Goulart (2011), tem como objetivo a reconstrução da História 

do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), para compreender como se dá a 

reconfiguração da classe trabalhadora e a ação política no Brasil. Para isso utilizou a 

perspectiva de nascimento e gestação. Identificamos ainda outras pesquisas que 

utilizaram a concepção de estabelecer o processo de formação dos Movimentos Sociais, 

desde sua gestação até seu nascimento, com vários objetivos diferentes. 

Ao optarmos por esse caminho, entendemos que o Terra Livre está dentro de um 

processo histórico, social e espacial, e vamos partir da sua gestação até seu nascimento, 

embora essa opção não invalide outras formas de abordagem, pois existem bifurcações 

que podem ter métodos, metodologias e conceituações diferentes. A perspectiva adotada 

leva em consideração a possibilidade de estabelecer conexões para entender o processo 

de territorialização e espacialização do Terra Livre em Goiás. 

Quando trazemos a concepção de gestação e nascimento para estudos de 

Movimento Social, devemos lembrar que a mesma é bastante utilizada nas Ciências 

Biológicas. No dicionário, a gestação se caracteriza por um ‘‘tempo que medeia entre a 

concepção e o parto’’ (PRIBERAM DICIONÁRIO, 2019, s.p.), significado que relaciona 

a gestação a um processo que tem um começo e fim.  Porém, a gestação traz várias 

nuances e uma dessas é o tempo, que apresenta grandes variações no mundo animal. Por 

exemplo, a gestação de um rato é em média 21 dias, de um ser humano em torno de 268 
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dias, já de um elefante é entre 510 e 730 dias. Assim como no mundo animal, o processo 

de variação gestacional também pode ser observado nos Movimentos Sociais. 

Para a psicologia, a gestação é um processo social que vai além do útero e do 

embrião, Conforme Piccinini et. al. (2008), a gestação é um momento de preparação 

psicológica para a maternidade, que está se constituindo. Temos então a percepção de 

que, para além dos aspectos biológicos, a gestação também é um processo social. Isso 

fica evidenciado na seguinte premissa:   

 
[...]contexto de cada gestação é determinante para o seu 

desenvolvimento, bem como para a relação que a mulher e a família 

estabelecerão com a criança, desde as primeiras horas após o 

nascimento. Interfere, também, no processo de amamentação e nos 

cuidados com a criança e com a mulher. Um contexto favorável fortalece 

os vínculos familiares, condição básica para o desenvolvimento 

saudável do ser humano. (BRASIL, 2006, p. 13) 

     

Como podemos observar, a psicologia nos coloca que a gestação dos animais é 

influenciada pelo contexto social e pelos sujeitos que estão envolvidos no processo. Nesse 

sentido, entendemos que é possível traçar um paralelo com o processo de gestação e 

nascimento dos Movimentos Sociais, que igualmente sofre influência da conjuntura. 

Compreender essas relações é de grande valia para estabelecer análises dos Movimentos 

Sociais e suas configurações territoriais e espaciais. 

Como apontamos, existem várias nuances na gestação dos animais e entendemos 

que isso acontece também com os Movimentos Sociais. Dessas variantes, o tempo e a 

conjuntura têm grande relevância e podem influenciar na territorialização e a 

espacialização desses movimentos e será nossa escolha de análise. 

Estabelecer a gestação e o nascimento dos Movimentos Sociais não é novidade, 

pois esse caminho já foi percorrido em estudos anteriores. Não obstante, uma das nossas 

premissas é estabelecer o processo de gestação e nascimento do MST e da CPT, escolha 

motivada pela territorialização dos dois Movimentos, que estão presentes em quase todas 

as unidades da federação. Outro elemento é a temporalidade, pois ambos têm muitas 

décadas de luta pela terra e território. Nesse sentido, entendemos que refazer essas leituras 

auxiliará a compreender a gestação e o nascimento do Terra Livre. 

Para estabelecer a compreensão do que foi o processo de gestação e nascimento 

do MST e da CPT, é fundamental considerar a conjuntura histórica. Além desse elemento, 

utilizaremos dois autores, Fernandes (1999) e Mitidiero Júnior (2008), cuja opção se dá 

pela importância teórica e pela envergadura e centralidade que deram aos Movimentos 
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Sociais.  Fernandes estudou o MST da sua graduação até os dias atuais e Mitidiero Júnior 

dedicou seu doutoramento para compreender a CPT. 

Para estabelecer a origem e formação do MST e da CPT, partimos do 

entendimento de que a conjuntura é um dos elementos centrais a considerar. Nesse 

aspecto, cabe ressaltar que a conjuntura, na qual foram gestados e nasceram MST e CPT, 

tem como uma das características a ditadura militar2, marcada pela repressão como uma 

das principais ferramentas utilizadas para combater indivíduos e Movimentos Sociais que 

questionavam a ordem vigente. Outro fator que caracterizou esse momento histórico, 

foram as mudanças das bases técnicas da agricultura que, em associação e articulação 

com a indústria, resultaram em um processo que elaborou a formação do ‘‘complexo 

agroindustrial’’ (DELGADO, 1985, p.19) ou à ‘‘industrialização da agricultura’’ 

(GRAZIANO da SILVA, 1987, p.19). Essa transformação teve papel fundamental do 

Estado, que modelou o sistema agrário brasileiro, modelagem essa baseada na exportação, 

na concentração fundiária e na submissão da agricultura para a indústria e o capital 

financeiro.  No plano internacional, o socialismo real era uma bandeira a ser seguida e 

apontava um outro modelo de sociedade, mesmo vivendo contradições e ataques do 

capitalismo.  

A conjuntura agrária é então compreendida como uma nova Era:  

 
Esse período histórico (1965-1980), constituiu-se, com muita clareza, 

na idade de ouro de desenvolvimento de uma agricultura capitalista em 

integração com a economia industrial e urbana e com o setor externo, 

sob forte mediação financeira do setor público,  (DELGADO, 2001, 

p.164).  

 

 Com essa conjuntura posta, utilizaremos, num segundo momento, Fernandes 

(1994) para a compreender a territorialização do MST, pois a sua dissertação teve como 

centralidade o MST no estado de São Paulo, a sua formação, espacialização e 

territorialização. Já no doutoramento, Fernandes (1999) tem como objetivo compreender 

a formação, espacialização e territorialização do MST no Brasil. 

 
2 A ditadura militar no Brasil foi instaurada a partir de um golpe dado pelos militares brasileiros com auxílio 

do governo estadunidense, que derrubou o presidente João Goulart em 1 de abril de 1964. A partir desse 

momento, o regime teve como características a centralização, a violência e o autoritarismo. A ditadura 

militar terminou em 15 de março de 1985 e, de acordo com a Human Rights Watch (2019), nesse período 

21 mil pessoas foram torturadas, 434 mortas ou seguem desaparecidas e 4.841 representantes eleitos pelo 

povo foram destituídos de seus cargos. 
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Fernandes (1999) entende que a gestação do MST se deu a partir de um acúmulo 

histórico de várias revoltas, como O Cangaço, Guerra do Contestado, Canudos, Zumbi 

dos Palmares e Sepé Tiaraju. Na compreensão do autor, esse acúmulo foi associado à 

conjuntura, na qual a ditadura militar reprimiu os camponeses, pois tinha como 

perspectiva agrária a modernização conservadora, que valorizava o latifúndio na forma 

de subsídios e pensava a produção no modelo de monoculturas para exportação. Na outra 

ponta, Fernandes (1999) avalia que os camponeses foram alijados do modelo agrário 

elaborado pela ditadura militar, cujo projeto para o campo brasileiro não passava pela 

inclusão do campesinato, mas sim na sua conversão em operários urbanos, para compor 

o exército industrial de reserva, demandado pelo processo de industrialização emergente.  

Se a ditadura trabalhou contra o campesinato, como conclui Fernandes (1999), por 

outro lado, o autor viu na Igreja um fator importante no processo de gestação do MST, o 

que se demonstra em eventos como Concílio Vaticano II (1965), a II Conferência Geral 

do Episcopado Latino Americano em Medelín, Colômbia (1968) e a III Conferência em 

Puebla, México (1979), fundamentais para que parte da Igreja bebesse na fonte da 

Teologia da Libertação. Esse processo, associado às Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs), potencializou politicamente a gestação do MST, já que essa fração da Igreja foi 

fundamental para estruturação do Movimento, cuja gestação e nascimento contaram com 

um importante papel da CPT. Uma vez apoiado por esse setor da Igreja e pela CPT, a 

gestação do MST teve potencialidade espacial bastante grande, já que parte dessa Igreja, 

que tinha na Teologia da Libertação seu combustível, estava espalhada em grande parte 

do Brasil e serviu como proteção e alimento para o MST. 

A gestação do MST teve seu início no interior do Rio Grande do Sul, no dia 7 de 

setembro de 1979, quando aconteceu a ocupação da gleba Macali, em Ronda Alta. Foi 

um processo que se estendeu de 1979 a 1984 a teve a ocupação de terra como marca 

principal: ‘‘[...] é que as ocupações de terra são uma importante forma de acesso à terra 

no processo de (re)criação do campesinato brasileiro neste final de século e milênio’’, 

(FERNANDES,1999, p.6). Isso demonstra a centralidade da ocupação como uma das 

táticas para alcançar a estratégia do território. Compreendemos tática e estratégia a partir 

da Teoria da Mobilização Política, desenvolvida por Certeau (1994), que postula 

estratégia como “o cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do 

momento em que um sujeito quer o poder”. Por sua vez, a tática age dentro do campo do 

inimigo, permitindo ações rápidas que visam a responder dinâmicas, atuando com a 

agilidade e na flexibilidade.  
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Na perspectiva de Certeau (2004), não se tem uma equação matemática que 

permita inferir que os conjuntos de táticas levam à implantação da estratégia. Temos aqui 

uma contradição que o autor aponta e que pretendemos explorar em nossa pesquisa. Para 

ele, a tática é incapaz de se autodeterminar, a mesma é limitante por não gerar o 

movimento contínuo. Dessa forma, a tática quando incorporada, ou mesmo substituída 

pela estratégia, traz um conjunto de consequências que podem ser distantes da estratégia. 

Por essa razão, a tática é elemento fundamental da estratégia, mas não pode haver 

substituição da tática pela estratégia. 

O parto do MST acontece no Primeiro Encontro Nacional, que se deu nos dias 21 

a 24 de janeiro de 1984, em Cascavel, no estado do Paraná. Entre a gestação e o 

nascimento do MST, foram 4 anos e quatro messes, transcorridos em uma conjuntura de 

governo militar, que tinha como expediente fundante a repressão contra os camponeses 

que empreendiam quaisquer formas de organização política. Por outro lado, o Movimento 

contou com o suporte de uma parcela da Igreja e propôs ocupação de terras como principal 

tática na luta pelo território.  

  A gestação e o nascimento da CPT terão elementos comuns com o MST, pois 

como apontado por Fernandes (1999), a CPT será importante no processo de formação 

do MST. Mitidiero Junior (2008) demonstra que a CPT tem sua gestação no mesmo 

período histórico do MST e, mesmo tendo intervalo de tempos diferentes entre ambos, 

consideramos que a CPT é gestada na ditadura militar, caracterizada pela grande 

repressão aos camponeses, trabalhadores e indígenas. Conforme Mitidiero Junior (2008), 

o nascimento da CPT está ligado à Teologia Libertação, cujas expressões na origem da 

entidade foram os Bispos Dom Pedro Casaldáliga e Dom Tomás Balduino, que 

demonstraram a força desse movimento no Brasil e na América Latina. Como marco 

temporal da gestação da CPT, podemos considerar a carta ‘‘Uma Igreja da Amazônia em 

conflito com o latifúndio e a marginalização social’’, escrita pelo Pedro Casaldáliga em 

10 de outubro de 1971. Esse documento descreveu as situações que os povos da Amazônia 

viviam e foi dividido em oito partes e 30 páginas, nas quais fica evidente o 

posicionamento político e os sujeitos que sofrem no processo de expansão capitalista 

promovido pela ditadura militar. Outros documentos na mesma linha foram produzidos 

nos dois anos seguintes: em 1972 ‘‘Eu Ouvi os Clamores do Meu Povo’’ e em 1973 a 

‘‘Marginalização de um Povo das Igrejas’’. Ambos elaborados pela Igreja com a 

finalidade de apontar os problemas dos povos do campo e das florestas. Esses três 

manifestos foram balizadores para construção de um pensamento crítico dentro da Igreja.  
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Com essa base de pensamento aflorando em várias partes do Nordeste, Norte e 

Centro-Oeste do País, os elementos para construção de uma entidade que fosse suporte 

das lutas dos camponeses e indígenas estavam dados. Em 1974, Dom Pedro Casaldáliga 

articula a formação da Comissão na Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) e, em junho de 1975, na cidade de Goiânia-GO, nasce a CPT com o 

seguinte objetivo  

A CPT foi criada para ser um serviço à causa dos trabalhadores e trabalhadoras 

do campo e de ser um suporte para a sua organização. O homem e a mulher do 

campo são os que definem os rumos a seguir, seus objetivos e metas. Eles e 

elas são os protagonistas de sua própria história. A CPT os acompanha, não 

cegamente, mas com espírito crítico (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 

2010).  
      

Segundo Ivo Poleto (1997), em virtude da conjuntura repressiva, existe falta de 

documentação desse período, fazendo com que muitos fatos sejam transmitidos por relato 

de sujeitos que estiveram presentes no contexto, como o próprio Poleto e Antônio Canuto.  

Nos últimos parágrafos, descrevemos e analisamos, com base em Fernandes 

(1999) e Mitidiero Junior (2008), a gestação e o nascimento de dois importantes 

Movimentos Sociais do Brasil, o MST e CPT. Outros Movimentos Sociais foram 

estudados sob essa perspectiva de gestação e nascimento, conceitos nem sempre 

utilizados, mas concepções da formação dos Movimentos Sociais via processo estão 

presentes em Foschiera (2009), que estudou o MAB, ou o estudo do MTST realizado por 

Goulart (2011). 

Com base nesse conjunto de leituras, utilizaremos gestação e nascimento como 

um dos elementos para estabelecer o processo de territorialização do Terra Livre em 

Goiás, cuja formação apresenta diferenças em relação ao MST e à CPT, em especial nos 

aspectos da conjuntura e no processo de unificação e separação de Movimentos Sociais. 

Por essa razão, nos próximos itens descrevemos e analisaremos a conjuntura da gestação 

do Terra Livre, que começa na formação do MTL até sua fragmentação.  

 

1.2 Gestação do MTL, a síntese do MLS, MT e MLST-L  

 

De acordo com o manifesto de fundação do Terra Livre, o Movimento nasceu em 

30 de novembro de 2008, no município Belo Horizonte, Minas Gerais. A partir das 

leituras, análises documentais e conversas que tivemos com militantes e dirigentes do 

Terra Livre, pode-se compreender que a gestação do Terra Livre foi longa e começou no 

final do século XX, com o processo de formação e fragmentação do Movimento Terra 
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Trabalho e Liberdade (MTL). Por essa razão, apontaremos a gestação, o nascimento e a 

fragmentação do MTL, primeiro a partir de uma breve leitura da conjuntura nacional e 

internacional e, em seguida, pela análise e compreensão da espacialização e 

territorialização dos Movimentos Sociais que deram origem ao MTL. Num terceiro 

momento, abordaremos o nascimento do MTL e seu processo de espacialização e 

territorialização e, por fim, apontaremos a fragmentação do MTL, que redundou no 

nascimento do Terra Livre.   

Como Fernandes (1999) e Mitidiero Junior (2008), que estabeleceram a 

conjuntura em que o MST e a CPT foram gestados, analisaremos a conjuntura em que o 

MTL é gestado. Diferentemente do MST e da CPT, a gestação do MTL se dá em um 

processo democrático burguês, que já havia vivido uma ruptura em 1992, e desde o 

processo de redemocratização tenta implementar o receituário neoliberal no Brasil. Esse 

projeto começa nos governos Sarney, Collor e Itamar Franco, como aponta Filgueiras 

(2006), e recrudesce a partir das vitórias eleitorais de 1994 e 1998 de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC). 

Os governos de FHC impulsionaram e aceleraram o neoliberalismo no Brasil, o 

que resultou em elevadas taxas de desemprego, sempre maiores que 7,9%. Em 1995, o 

índice de desocupação foi 8,4%, em 1999 foi a 12,1% e 11,7% em 2002. Gomes e Cruz 

(2014) entendem que o governo de Fernando Henrique foi caracterizado por uma 

profunda desesperança a pouca criação de novos empregos e originaram a expressão 

"baixa empregabilidade". Outros dois aspectos quantitativos nos ajudam a compreender 

o final do governo de FHC, quando apenas 28,7% dos assalariados tinham empregos 

formais, condição que cria uma massa de exército de reserva e traz graves consequências 

para a classe trabalhadora, como a redução de salários. O outro fator é a política do salário 

mínimo baixo, que em 2002 era consumido 70% na aquisição da cesta básica, reafirmando 

a depreciação salarial em razão do alto desemprego, resultante de uma política de governo 

ancorada na pauta neoliberal.  

Para Filgueiras (2006), outros aspectos das políticas neoliberais de FHC foram as 

privatizações, a abertura comercial e financeira que, aliadas à sobrevalorização da moeda 

(o real), levaram ao aumento da concentração de capitais com fusões, aquisições e 

incorporações das empresas. A consequência foi a transnacionalização, fazendo com que 

o poder político-econômico desses capitais incidisse cada vez mais sobre o País.   

Se o governo FHC realizou o desmonte do Estado, do emprego e do salário, no 

aspecto agrário a política foi baseada na violência e na tentativa de desconstrução dos 
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Movimentos Sociais. No primeiro mandato de FHC se deram os massacres de 

Corumbiara, no estado de Rondônia, em 1995, e de Eldorado dos Carajás, no estado do 

Pará, em 1996.  

Sobre o massacre de Corumbiara, a CPT relata: 

No dia 09/08/1995, às duas horas da madrugada, 300 policiais do COE 

(tropa de elite) investem contra o acampamento de ocupação da fazenda 

Santa Elina, em Corumbiara (RO) com bombas e tiroteio por cerca de 

quatro horas. Dois policiais morreram no confronto, diante da reação 

dos trabalhadores, pegos de surpresa enquanto dormiam. Do lado dos 

sem terra, a notícia das mortes foi mais complicada. Aproximadamente 

20 trabalhadores desaparecidos, 350 lavradores gravemente feridos, 

200 presos e 8 mortos, incluindo uma criança: Vanessa dos Santos Silva 

(criança), Nelsi Ferreira, Enio Rocha Borges, José Marcondes da Silva, 

Ercílio Oliveira Campos, Odilon Feliciano, Ari Pinheiro Santos e 

Alcino Correia da Silva. Perícia apontou casos de execução entre os 

mortos e de espancamento entre os sobreviventes. Relatos apontam que 

foram arrastados, pisoteados, enfileirados e chutados, além de 

receberem tiros na orelha e em várias partes do corpo, mesmo em 

pessoas com necessidades especiais. Até o final da década, foram 

intensas as mobilizações pelo julgamento e para que o massacre de 

Corumbiara não fosse esquecido. (COMISSÃO PASTORAL DA 

TERRA, 2018). 
 

E sobre Eldorado dos Carajás a entidade narra: 

Maior e mais conhecido massacre registrado na luta pela terra, o caso 

de Eldorado dos Carajás se refere ao assassinato de dezenove sem-terra 

mortos pela Polícia Militar do Estado do Pará, no dia 17 de abril de 

1996. O massacre ocorreu quando 1500 sem-terra acampados na região 

realizavam uma marcha obstruindo a BR-155 em protesto contra a 

demora da reforma agrária no local. Sob o aval do secretário de 

segurança pública estadual (Paulo Sette Câmara), o coronel responsável 

pela operação (Mário Colares Pantoja) empreendeu atos de repressão e 

violência que culminaram nas mortes a queima roupa e por cortes. 

Apesar da grande repercussão nacional, a apuração não prendeu ou 

identificou os policiais que atiraram. Propina teria sido paga por 

fazendeiros da região, especialmente o dono da fazenda Macaxeira, 

para que os policiais matassem as lideranças sem-terra. (COMISSÃO 

PASTORAL DA TERRA, 2018). 

 

Esses dois massacres mostram como o clima de conflito no campo estava tenso 

no governo FHC. Por outro lado, houve crescimento nas ocupações de terra durante o seu 

primeiro mandato, passando de vinte mil famílias, em 1994, para setenta e seis mil 

famílias em 1998.  

Por essa razão, o segundo mandato FHC mudou de tática para destruir os 

Movimentos Sociais do Campo, com a tentativa de criminalizar a luta camponesa, além 

de desenvolver uma política de mercantilização da terra. Para implementar essa tática, 
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foram editadas duas medidas provisórias: uma que determinava o não assentamento das 

famílias que participassem das ocupações de terra; e outra que determinava a não vistoria 

das terras ocupadas por dois anos, quando ocupadas uma vez, e por quatro anos quando 

ocupadas mais de uma vez. Também foi estruturado Banco da Terra, uma política de 

crédito para compra de terras e criação de assentamentos. Essas políticas do governo FHC 

tinham como objetivo primeiro esvaziar os Movimentos Sociais do Campo, além de 

implementar um modelo de Reforma Agrária consubstanciado no impulsionamento da 

especulação fundiária, a Reforma Agrária de Mercado.  

Nos dois últimos anos do segundo mandato de FHC, essas táticas surtiram efeito 

e as ocupações de terras diminuíram, significando um retrocesso para a luta pela reforma 

agrária, como podemos ver na figura 1. 

 

 

Figura 1- Ocupações no campo nos Gov. FHC, 1995 a 2002. Fonte: CPT. Elaboração: Araújo, 2020. 

 

Se nacionalmente o neoliberalismo avança no Brasil, na escala global o processo 

de restruturação do capitalismo também ganha força. Para Gennar (2001), a queda do 

muro de Berlim e a derrocada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

colocam na berlinda um projeto de socialismo real em escala mundial e expõem as 

contradições vividas pelo regime. De acordo com  Hobsbawm (2004), o começo da queda 

do socialismo real se dá em 1960, já que opção do socialismo real foi disputar 

economicamente com o bloco capitalista, embora a partir dessa década não fosse mais 

competitivo no que o modelo se propôs a ser. A queda do muro de Berlim e seu efeito 

dominó, que resultou na dissolução da URSS, abriu uma janela teórica para alguns 
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intelectuais decretarem o fim da esquerda de forma emblemática, entre eles Francis 

Fukuyama (1992), que apresentou isso em sua obra “O Fim da História e o Último 

Homem”. Para o autor, a democracia liberal teria derrotado outros modelos políticos e 

sociais como o socialismo e, portanto, seria o ápice da evolução da humanidade.    

Nessa conjuntura, em que neoliberalismo assolava a classe trabalhadora e que 

parte do movimento de esquerda apontava para a saída de reforma do capitalismo, Zão 

(2011) afirma que a maior parte do Partido dos Trabalhadores (PT) opta por esse caminho, 

assim como Partido Comunista do Brasil (PCdoB)  e Partido Comunista Brasileiro (PCB). 

O autor chega a essa conclusão analisando as mudanças que esses partidos realizaram 

após a queda do muro de Berlim. Esse é o ambiente em que o Movimento Terra Trabalho 

e Liberdade (MTL) foi fundado, no dia 18 de agosto de 2002, na cidade de Goiânia, Goiás. 

É importante destacar que o nascimento do MTL se dá a partir da síntese de três outros 

Movimentos Sociais, a saber: Movimento de Luta Socialista (MLS), Movimento dos 

Trabalhadores (MT) e Movimento de Libertação do Sem Terra de Luta (MLSTL-L). 

A síntese de Movimentos Sociais é algo bastante incomum e o que observamos 

ao longo da história é que parte significativa dos Movimentos Sociais nasce de fissuras 

de outras organizações. Nesse sentido, o caso do Pontal do Paranapanema é emblemático 

e, de acordo com Lima (2006), as fissuras do Movimento de Trabalhadores Sem Terra 

(MST) e do Movimento de Agricultores Sem Terra (MAST) são responsáveis por um 

conjunto de 19 Movimentos Sociais, que resultaram dos rachas ocorridos naquela região. 

Tais cisões se deram em razão da forma de ação do movimento e também de posições 

ideológicas e políticas divergentes.  

O MTL tem processo de gestação e nascimento diferente dos Movimentos Sociais 

que nasceram no Pontal do Paranapanema, surgidos da cisão entre MST e MAST. Como 

apontamos, o MTL nasce das sínteses entre MLS, MT e MLSTL-L e para compreender 

esse processo realizaremos imersões nos três movimentos que deram origem ao MTL, 

com a intenção de estabelecer os sujeitos com os quais eles trabalhavam,  suas 

espacializações, territorializações,  a conjuntura em que eles viveram, qual a leitura que 

eles faziam da mesma e, por fim, determinar os elos que fizeram essas sínteses. 

 Para isso, em um primeiro momento optamos por trabalhar com MLS, MT e 

MLSTL-L de forma separada, para num segundo momento estabelecer os elementos de 

sínteses que deram origem ao MTL.  

O MLS tem seu nascimento no ano 2000 e resulta de um grupo de militantes do 

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), que formaram uma tendência 
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interna no partido no período congressual em 2000. O PSTU é um partido que se organiza 

com bases e estruturas no centralismo democrático3 e admite tendências internas somente 

no período de congressos, ao fim dos quais as tendências são encerradas e, num plano 

ideal, deixam de existir. 

Em 2000, um grupo de militantes constituiu uma tendência e no final do congresso 

teve suas teses rejeitadas pela maioria do partido. Sem um esforço por parte da maioria 

do partido e da tendência, as diferenças se tornaram inconciliáveis, isso fez que o grupo 

deixasse o PSTU no mesmo ano. Mesmo sendo fruto de divergências no interior do 

PSTU, o MLS nasce como agrupamento de militantes que reivindicam o socialismo e o 

internacionalismo, elementos presentes nas teses da tendência e na maioria no PSTU. 

Entre os pontos inconciliáveis que fizeram esses militantes deixarem o PSTU, destacamos 

três que a nosso ver são centrais para compreender a cisão que se deu no Partido.  

Para chegar a esses fatores, nos baseamos em documentos internos da tendência e 

da maioria, e em entrevistas com membros das duas tendências. Esses pontos são: dentro 

da estrutura partidária a maioria defendia o centralismo democrático, já a tendência que 

deu origem MLS compreendia que o momento histórico exigia um partido com 

tendências para aglutinar um maior número de pessoas e correntes de pensamento; outro 

aspecto foi a conjuntura, diante da qual o MLS pensava o processo revolucionário no 

Brasil como distante da sua efetivação. Por outro lado, a maioria do PSTU acreditava o 

contrário; e, por fim, os sujeitos da revolução, que seriam, para a tendência, a classe 

trabalhadora na sua diversidade e amplitude. A maioria do PSTU, por sua vez, supunha o 

operariado como o principal sujeito revolucionário. Mesmo a tendência e a maioria tendo 

estratégia igual,  que era a defesa do socialismo em escala internacional, as diferenças de 

como interpretar a conjuntura, o modelo de organização do partido e os sujeitos da 

revolução, levaram à ruptura no PSTU, pois tornavam inconciliável o espectro de atuação 

política e colocavam as partes em disputa em polos opostos. 

 A ruptura dentro do PSTU fez com que um grupo de 150 militantes deixasse o 

Partido para formar o MLS e é bastante sintomático que as bases das divergências estejam 

presentes em determinado grau no MTL. Esse aspecto será retomado quando tratarmos 

dos princípios e concepções do MTL.  

 
3 O Centralismo foi trabalhado por Vladimir Ilyich Ulianov, que tinha o pseudônimo Lênin, na sua obra 

“Que Fazer? - problemas candentes do nosso movimento”, escrita entre 1901 e 1902. O centralismo 

democrático tem como excedência que toda a centralização da ação é 

resultante da liberdade de opinião e da discussão de ideias. 
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Quanto ao processo de atuação e espacialização do MLS, é necessário destacar 

que o Movimento nasce com militantes nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e 

Rio de Janeiro, com uma base militante  formada por dirigentes sindicais,  por  estudantes 

que atuam de forma quase total no movimento estudantil, por movimentos de luta por 

moradia e por trabalhadores e trabalhadoras informais. 

Como já apontado, um dos elementos da ruptura do PSTU, que foi fundante do 

MLS, é a ampliação dos sujeitos da revolução. De fato, esse processo já estava sendo 

implementado em Goiânia, em 1997, e tem seu início com o transporte alternativo na 

capital, caracterizado, em um primeiro momento, pelo transporte de passageiros por 

kombis, que tenta combater um sistema de transporte público controlado por um cartel de 

empresas que têm aval do estado e dos municípios da região metropolitana. Esse conluio 

entre poder público e monopólio privado foi responsável pela implantação de uma política 

de transporte baseada em ônibus lotados nos períodos de maior fluxo de passageiros e de 

grande espera em outros períodos de menor demanda, principalmente nos finais de 

semana.  

O transporte alternativo nasce com base na política implementada por esse grupo 

político que se encontrava no PSTU em Goiás no final do século XX, que era minoritário 

na escala nacional, porém majoritário no plano estadual. Em 1997, o grupo funda o 

Sindicato do Transporte Alternativo do Aglomerado Urbano de Goiânia (SINTRAGO), 

cuja base social são, de acordo com Lemes (2004, p.24), ‘‘Os primeiros proprietários 

desses veículos eram em sua maioria pequenos empresários, funcionários que haviam 

aderido aos planos de demissão voluntária de suas empresas, ou profissionais liberais que 

decidiram investir no negócio”.  O autor mostra que a forma como esse grupo do PSTU 

está organizado em 1997 é bastante diferente da lógica estabelecida pela direção do 

Partido, cuja primazia era o operariado.  

Com a implantação do transporte alternativo desafiando o Estado e as empresas 

de transporte, essa modalidade ganha mente e corações de grande parcela da sociedade. 

Porém, apesar da aprovação da população, quando o projeto de regulamentação do 

serviço foi levado para votação na Câmara Municipal de Goiânia, para ser 

institucionalizado, foi rejeitado, a primeira vez em 28 de maio de 1997. A negativa 

provocou manifestações na capital, que tiveram como protagonistas os kombeiros, 

estudantes e trabalhadores. Mesmo com a recusa de institucionalização via Estado, o 

transporte alternativo continuou operando em alguns trajetos de Goiânia e Aparecida de 
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Goiânia, o que levou à repressão pelos poderes estadual e municipal, que aplicaram 

multas e apreenderam veículos.    

 Mesmo com a negativa de liberar o transporte alternativo, em setembro de 1997 

foi firmado um contrato entre o SINTRAGO e o Diretório Central dos Estudantes da 

Universidade Federal de Goiás (DCE/UFG), acordo que incorporou, alguns dias depois, 

a Associação de Moradores do Itatiaia. Esse contrato estabeleceu as regras para o 

transporte de estudantes da Universidade Federal de Goiás e de moradores do Itatiaia, 

bairro circunvizinho ao Campus II da UFG. Dessa forma, pactuou-se uma prestação de 

serviço do SINTRAGO para os moradores do Itatiaia e estudantes da UFG, através de 

uma linha que tinha como trajeto o Campus II, o centro de Goiânia e o Setor Universitário.  

A partir desse subterfúgio jurídico, foi garantido momentaneamente o transporte 

alternativo para região do Campus II e Itatiaia, mas o Sindicato das Empresas de 

Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (SETRANSP) entrou com ação 

no judiciário para requerer a ilegalidade do acordo e obteve decisão favorável da Justiça, 

que expediu mandado determinando a apreensão dos carros do transporte alternativo que 

estivessem em operação. Parte considerável da opinião pública goiana se posicionou a 

favor do transporte alternativo e uma outra onda de manifestações aconteceu no final de 

1997 e no início de 1998. Contudo, o poder das empresas que controlam o transporte 

coletivo de Goiânia conseguiu novamente a rejeição do projeto de implementação do 

transporte alternativo. 

Em maio de 1999, os kombeiros resolveram mudar de tática e fizeram uma greve 

de fome na porta do Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual. O protesto durou 

treze dias e a intenção era que o então governador, Marconi Perillo, regulamentasse o 

transporte alternativo. É importante lembrar que na sua campanha, Perillo tinha se 

comprometido a realizar estudo de viabilidade do transporte alternativo, o que não se 

concretizou em sua gestão. A greve de fome teve seu fim sem atingir o objetivo proposto.  

Uma nova articulação aconteceu entre o SINTRAGO e o DCE-UFG, com a 

assinatura de um novo contrato de prestação serviço, pelo qual o transporte alternativo 

passou a operar a linha Campus II – Centro - Setor Universitário. No dia 19 de maio de 

1999, em represália, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás (DETRAN 

GO) e a Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia (SMT) apreenderam veículos do 

transporte alternativo. Em resposta, um grupo de motoristas revidou, tombando um carro 

de fiscalização que se encontrava no começo da GO-080, sentido Goiânia a Nerópolis. 

Após a ação, a tática dos motoristas foi se deslocar para o Campus II da UFG, pensando 
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estarem ali protegidos, por ser uma área federal. Contudo, minutos depois a Polícia 

Militar-PM, sem autorização da Reitoria, invadiu o Campus II para prender os condutores 

que haviam tombando o carro da fiscalização. Nesse contexto, aconteceu um confronto, 

entre estudantes e motoristas contra a PM, que resultou no assassinato, pelas forças 

policiais, do motorista José Marcos Ferreira da Silva, de 36 anos. Ele foi vítima de 

disparos de munições de borracha, realizados a curta distância. O fato provocou a revolta 

dos estudantes, que queimaram vários ônibus e realizaram manifestação em frente ao 

Palácio das Esmeraldas.  

O assassinato do José Marcos gerou forte pressão da grande maioria da população 

e de parte considerável da imprensa, fazendo com que a Câmara Municipal de Goiânia 

aprovasse a implantação do transporte alternativo em agosto de 1999. Entre o processo 

de aprovação e a regulamentação foram cerca de 4 anos e a regularização foi concluída 

finalmente em 2003. A regulamentação significou uma mudança que levou à extinção do 

SINTRAGO e à criação da Cooperativa de Transportes do Estado de Goiás-COOTEGO, 

que será abordada quando tratarmos da fragmentação do MTL. 

  Esse processo de luta pelo transporte alternativo deu bastante visibilidade para o 

presidente do SINTRAGO, à época, Elias Vaz, que foi alçado à condição de figura 

pública, como tática do SINTRAGO e do MLS, para concorrer a uma vaga na Câmara 

Municipal de Goiânia em 2000. A compreensão era que estando dentro do Legislativo, 

seria possível trabalhar pela aprovação do transporte alternativo, naquele momento 

histórico em que Vaz e seu grupo deixara o PSTU em Goiás. Mesmo saindo do partido 

de forma real, na legalidade institucional foi realizado acordo entre o MLS e o PSTU, 

pelo qual Elias Vaz e outros membros do MLS poderiam utilizar a legenda para concorrer 

naquelas eleições.  

Com esse acordo, nas eleições municipais de Goiânia em 2000 o PSTU lançou 

como candidata a prefeita Mirian Bianca Amaral Ribeiro, que obteve 7.251 votos, 

correspondentes a 1,34% dos votos válidos, ficando em sétimo lugar de um total de oito 

candidatos. Já nas eleições proporcionais, de maior importância para o MLS, a chapa de 

vereadores do PSTU foi composta de 12 candidatos, oito dos quais pertencentes ao 

Movimento. Entre os mais votados, destacaram-se Elias Vaz, com 14.237 votos, 2,58% 

dos votos válidos, e Martiniano Cavalcante, que obteve 4.113 votos, 0,83%. Para se ter 

uma ideia do potencial eleitoral dos dois, destaca-se que o terceiro colocado na chapa do 

PSTU teve 655 votos. Podemos visualizar a desigualdade no resultado eleitoral a partir 

de três análises: a primeira é que do total de votos da chapa de vereadores do PSTU, 
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90,76% concentraram-se em Elias Vaz e Martiniano Cavalcante. Essa concentração pode 

ser explicada para além da visibilidade de ambos, pois houve uma forte militância dos 

motoristas do transporte alternativo e também uma expressiva injeção de recursos 

financeiros nas duas candidaturas; a segunda é que os votos de Elias Vaz expressaram um 

projeto circunscrito ao transporte alternativo, o que pode ser demonstrado pelo percentual 

que a candidata a prefeita pelo PSTU obteve em relação a Vaz, 50,90%; e o último ponto 

de análise é que nas  eleições de 1996 Elias Vaz foi candidato a vereador e obteve  apenas 

283 votos.  

Se eleitoralmente o MLS nasce com o vereador mais votado na história de 

Goiânia, e por uma diferença de 50 votos não foi eleito Martiniano Cavalcante, devido ao 

coeficiente eleitoral, o transporte alternativo foi fundamental para consolidação do MLS 

em Goiânia, pois esse grupo político teve a  percepção de atacar um dos problemas mais 

graves da capital, que é a mobilidade urbana e preocupou-se com a inserção de novos 

sujeitos da classe trabalhadora nas lutas. O MLS se estabeleceu e foram realizadas 

tentativas de replicação do modelo de cooperativa do transporte alternativo em outros 

segmentos de trabalhadores na região metropolitana de Goiânia, com experiências na área 

de reciclagem e da construção civil, porém sem êxito.  

A atuação espacial do MLS não foi só em Goiânia, no estado de São Paulo o 

Movimento teve uma atuação na capital em duas frentes, uma voltada ao movimento de 

luta pela moradia, com ocupações em prédios na região central da cidade, e outra atuando 

no movimento estudantil da USP. Deve-se ressaltar que a tentativa trazida pelo MLS, a 

partir de sua atuação estudantil, foi tentar fugir da disputa pelos aparatos como Centros 

Acadêmicos e Diretório Central dos Estudantes da Universidade de São Paulo (DCE- 

USP). Em um primeiro momento, a militância universitária do MLS na USP tentou 

estabelecer relação com os trabalhadores da capital paulista, num processo de trazerem 

os mesmos para USP e de levar a USP para a realidade desses trabalhadores. Esse 

movimento teve poucos reflexos práticos e uma das justificativas foi a falta de estrutura 

material, o que levou à implantação de uma outra metodologia para tentar esses encontros 

entre universidade e classe trabalhadora.   

Já nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, a atuação do MLS teve maior 

relevância na esfera sindical. No Rio, o Movimento detém a direção do Sindicato dos 

Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Rio de Janeiro 

(SINDSPREV-RJ), cuja base social no final dos anos 1990 era de cerca de 30 mil filiados. 

Em Minas, conquista o Sindicato dos Gráficos, com uma base de 20 mil filiados. Esses 
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dois sindicatos têm como caraterística uma presença estadual, o que garante espacialidade 

em vários municípios. Outro aspecto a considerar nessas entidades, é o questionamento 

que fazem à Central Única dos Trabalhadores (CUT), ponto em que notamos o processo 

de gestação de uma outra central sindical, que abordaremos em outro momento.  

Podemos concluir que o MLS tem uma territorialização em Goiás, São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, formada por uma diversidade de sujeitos da classe 

trabalhadora e da juventude, com atuação total no espaço urbano.    

 Quando se olha para outro Movimento Social que deu origem ao MTL, o 

Movimento dos Trabalhadores (MT), notamos diferenças e semelhanças com o MLS. 

Uma delas foi o nascedouro do MT, que ocorre no estado de Pernambuco, no município 

de Pombos, em 1995, a partir da Usina Nossa Senhora do Carmo. De acordo com Tiné 

(1995), um grupo de trabalhadores e trabalhadoras ocupou as terras da Usina Jaboatão 

devido ao atraso de salários e mesmo com várias ameaças do proprietário, o 

desembargador José Antônio Amorim decidiu que as terras ficariam na posse dos 

trabalhadores e trabalhadoras. No ano seguinte, o MT tem nova atuação no estado, agora 

no município de Moreno. Segundo Costa (1996), cerca de 50 famílias ocuparam a Usina 

Jaboatão, porém no ano seguinte o juiz Luiz Gomes da Rocha Neto determina o despejo, 

o que faz com que as famílias criem acampamento às margens da BR-232. Esses dois 

eventos significaram o nascedouro do MT, cujo sujeito, no primeiro momento, foi o 

trabalhador rural, de sorte a delimitar um espaço de territorialização no campo, diferente 

do MLS. 

As ocupações são uma das marcas do MT, que também já nasce com as bandeiras 

da defesa socialismo e luta pela reforma agrária e urbana, trazendo assim elementos de 

convergência com o MLS. Outro ponto de aproximação de ambos é a perspectiva de 

organização dos trabalhadores, o MLS em cooperativas e o MT no empreendedorismo da 

classe, realizando circuitos alternativos da economia. O lema defendido pelo MT foi 

“Geração de Trabalho e Riqueza”. Com essa forma de organização, o MT tinha como 

objetivo superar o trabalho na sua forma exclusiva de emprego e criar uma rede 

colaborativa, em que as diversas frentes de atuação no campo e na cidade pudessem 

construir projetos comuns entre trabalhadores urbanos e rurais. 

Mas, de fato, o MT se forjou foi nas ocupações, pois de acordo com o Movimento 

Terra Trabalho e Liberdade (2002), em 1997 o MT tinha 45 ocupações nos estados de 

Pernambuco e Alagoas. O MT adota a ocupação como uma das principais táticas de luta 

pela terra e território utilizados pelos Movimentos Sociais. Para Fernandes (2001), a 

ocupação é uma das formas de materialização da luta de classes:  
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A ocupação é, então, parte de um movimento de resistência a esses 

processos, na defesa dos interesses dos trabalhadores, que é a 

desapropriação do latifúndio, o assentamento 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 públicas destinadas aos direitos básicos da 

cidadania. (FERNANDES, 2001, p.03) 

 

 Com efeito, a ocupação é uma das formas de geração de conflitos utilizada pelos 

Movimentos Sociais, porém ela traz efeitos colaterais, dentre os quais a violência, cujo 

extremo é o assassinato. E foi o que aconteceu com o coordenador do MT, Cícero Gomes 

da Silva, 45 anos, assassinado com um tiro na cabeça e outro no tórax no dia 08 de junho 

de 1997, no município Pombos, em Pernambuco. O caso do Sr. Cícero não é atípico, 

como podemos confirmar a partir dos dados de violência no campo. Em 1997, tivemos 

30 assassinatos no campo, devido a conflitos agrários (CPT, 1998).  

Outro dado alarmante é que maioria desses assassinatos não tem seus mandantes 

presos  

Um levantamento da Comissão Pastoral da Terra (CPT), órgão ligado à 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), revela que apenas 

117 dos 1.468 casos de assassinatos em conflitos de terra entre 1985 e 

2018 foram avaliados por um juiz em alguma instância. Os conflitos, 

nesse período, resultaram em 1.940 mortos. Porém, como mostram os 

dados, só 8% dos casos foram julgados em mais de três décadas. 

(BRASIL DE FATO, 2019)  

 

De acordo com membros do MT e da CPT, o mandante do assassinato foi o ex-

gerente e depositário na época da Usina Nossa Senhora do Carmo, Laerte Pedrosa, 

também acusado pelo incêndio em dois acampamentos do MT. Ele não foi julgado pelo 

assassinato do Sr. Cícero, o que reforça e comprova a impunidade.   

Mesmo com essa violência, a expansão do MT ganha força e em 1998 as ações do 

Movimento se expandem para os estados da Bahia, Ceará e Paraíba. Nesse momento são 

criados os primeiros assentamentos em Pernambuco, o Cícero Gomes e o Divina Graça, 

e ocorre a concessão de posse em mais quatro ocupações em Alagoas. Do ponto de vista 

organizativo, o Movimento sente a necessidade de ter uma coordenação nacional e a 

constituição do corpo técnico para setores de produção.  

Nesse processo de expansão, em 1999 o MT começa a sua atuação urbana e cria 

sua primeira sede em Pernambuco. Em 2000, consolida-se a rede MT e em 2001 acontece 

a ocupação da Usina Central Barreiros, que teve mais de 4 mil funcionários nas décadas 

de 70 e 80. Segundo Albuquerque (2004), a ocupação teve atuação dos movimentos MST, 

CPT, MT e Movimento dos Trabalhadores Brasileiro (MTB), cada um deles ficou com 
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um engenho. Essa ocupação é um dos marcos na luta pelo território no século XX e mostra 

o enraizamento do MT na luta do campo. 

A territorialização do MT teve como principal tática a ocupação, porém o 

Movimento adotava outras formas de luta pelo território, uma delas baseada na ação dos 

trabalhadores através de experiências concretas, que não estavam ligadas ao Estado. Isso 

fez com que MT tivesse a compreensão da necessidade de nucleação das famílias em 

atividades econômicas, nas quais os trabalhadores não seriam funcionários e sim gestores 

do processo de geração de riqueza. A partir dessas experiências bem-sucedidas, se geraria 

riqueza e autonomia da classe trabalhadora, agregando os trabalhadores na construção do 

socialismo. A experiência das cooperativas no campo e na cidade e suas relações foram 

elementos fundantes para o MT, com o objetivo de construir modelos que demostrassem 

que a classe trabalhadora, no campo e na cidade, poderia gerir os meios de produção e 

gerar riqueza. Esse talvez seja um ponto incomum entre o MT e o MLS, pois na literatura 

a que tivemos acesso não encontramos experiências similares que o MLS tenha adotado 

no transporte alternativo.    

Podemos dizer que existiam semelhanças entre os projetos do MLS e MT, 

relacionadas a experiências produtivas da classe e também à convergência de perspectiva 

que ambos tinham de construção do socialismo.  

 Estabelecemos até agora elementos da formação, territorialização e 

convergências políticas entre MLS e MT, componentes da tríade que formou o MTL 

juntamente com o Movimento de Libertação dos Sem-Terra de Luta (MLST-L), cujo 

processo de nascimento é fruto de convergências e divergências na metade dos anos 1990. 

Nesse período, um grupo de lideranças camponesas, de agentes pastorais e de assessores 

da CPT, que já desenvolviam lutas no Triângulo Mineiro, fundaram o primeiro 

Movimento Social do Campo da região, o Movimento Democrático do Sem Terra 

(MDST).  

O MDST nasce do acúmulo na luta pela terra, vinda das ações da CPT e de outras 

lideranças camponesas nos municípios de Campo Limpo e Santa Vitória. Para Fonseca 

(2001), uma das bases programáticas é que o Movimento tem como intenção ser de massa, 

baseado na autonomia, independente e socialista. Outro elemento presente é seu caráter 

de articulação com a classe trabalhadora da cidade. Esses pontos estavam presentes no 

programa do MDST, além de outras diretrizes, como a transformação social do Brasil, o 

que leva o Movimento a se intitular antilatifundiário, antimonopolista e antimperialista. 

Em 1996, o MDST muda de nome passa a se chamar Movimento de Luta pela 

Terra (MLT). O objetivo da alteração é criar um movimento nacional e uma das primeiras 

ações do MLT foi a ocupação da fazenda Rio das Pedras, no município de Uberlândia. 
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Conforme Mendes e Beraldo (1997), essa ocupação foi realizada com 200 famílias 

oriundas dos bairros periféricos de cidades como Seringueira, Tocantins, Aurora, 

Planalto, Canaã, Campo Florido, Capinópolis e Limeira D’ Oeste. O coordenador Luiz 

Carlos relatou aos autores que as famílias que ocuparam a fazenda Rio das Pedras eram 

desempregadas que tinham laço histórico com o campo e, além disso, a propriedade era 

improdutiva. 

O MLT mantém a ocupação como sua principal tática na luta por terra e território 

e   avança realizando ocupações nos municípios de Campina Verde, Santa Vitória, 

Ituiutaba, Gurinhatã e Nova Ponte. Para além das ocupações, promove debates sobre a 

autossustentação das ocupações, pensando em modelo de produção coletiva, que o 

Movimento irá denominar Empresas Rurais e Comunitárias.  

Porém, os integrantes do MLT do Triângulo Mineiro descobriram, em matéria 

veiculada na Folha de São Paulo, em 1995, ocupações realizadas pelo MLT da Bahia e 

Lucas (1994), e revelava que o MLT da Bahia havia ocupado, com 100 famílias, a fazenda 

Santa Maria, no município Ilhéus. Esses dois registros jornalísticos mostraram ao MLT 

do Triangulo Mineiro que o nome do Movimento já existia. Contudo, ambos eram 

independentes e tinham somente o nome em comum. Um levantamento realizado no 

CEDOC, entre 1994 a 1999, revelou que o MLT da Bahia realizou 51 ocupações de terras, 

envolvendo 7.620 famílias, em 27 municípios, demonstrando atuação intensa naquele 

estado. 

A partir desse imbróglio do nome, o MLT do Triângulo Mineiro decide, em agosto 

de 1997, participar da fundação do Movimento de Libertação do Sem Terra (MLST). O 

nascimento do MLST foi um esforço de convergências de várias ações e Movimentos 

Sociais do Campo, que entenderam a necessidade de criar um Movimento de caráter 

nacional. Conforme Mitidiero Júnior (2002), os pilares do surgimento do MLST foram a 

defesa do socialismo, a reforma agrária e a formação de Empresas Agrícolas 

Comunitárias. Na região Nordeste, o MLST tem sua origem vinculada às Ligas 

Camponesas, cujo lema, ‘‘Reforma Agrária na lei ou marra’’, é apropriado pelo 

Movimento, que também retoma bases da Liga e capitaliza sua penetração nos estados de 

Maranhão e Pernambuco.  

O congresso de fundação do MLST aconteceu em Brasília com a presença de 700 

delegados, dos quais 280 eram do MLT, o que representava 40% do total. Entre 1997 e 

2000, o MLST tem um crescimento razoável na região Nordeste e latente no Triângulo 

Mineiro. De acordo com dados de CEDOC (2019), houve 22 ocupações de terra, sendo 

17 no Triângulo Mineiro. 
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Mesmo com esse processo de ocupações na região Nordeste e no Triângulo 

Mineiro, no final do 2000 a coordenação do MLST do Triângulo Mineiro rompe com 

MLST nacional e funda MLST-L. Existem dois documentos que apontam versões 

diferentes para a divisão do MLST. No documento intitulado “Carta sobre o racha do 

MLST do Triângulo Mineiro”, escrito pelo MLST nacional, consta que a cisão se deu 

devido a três coordenadores do Movimento no Triângulo Mineiro que não aceitavam as 

deliberações nacionais. A carta deixa claro que eles utilizavam o Movimento para obter 

vantagens pessoais. Essa tese é defendida por Mitidiero Júnior (2002). O outro documento 

é o manifesto do MLST-L, segundo o qual as razões do rompimento das lideranças do 

MLST-L foi a perspectiva ideológica e financeira, discordante da posição de membros da 

direção nacional do MLST. A partir da leitura dos dois documentos e de revisão 

bibliográfica do MLST-L, entendemos que a divisão se deu por razões políticas, em face 

às divergências no seio do MLST com relação à forma de condução do Movimento. A 

direção do MLST nacional estabelecia que o Movimento teria organicidade e as 

lideranças deveriam se alternar nos espaços de comando. Já o grupo do Triângulo Mineiro 

defendia que o movimento tinha que manter as lideranças mais experientes nos postos de 

coordenação. A incapacidade de superar as divergências pesou mais que as convergências 

pensadas na formação do MLST e em 2000 o desejo de construção de um Movimento 

nacional foi maior. 

 Mesmo com a divisão, em 2001 o MLST-L dá continuidade aos processos de 

ocupação no Triângulo Mineiro e ocupa as fazendas Santa Mônica, Matinha II, Capim 

Branco, Três Corações, São Domingos e Marca de Ouro.  

É possível concluir que o processo de formação do MLST-L tem sua gestação no 

MDST, MLT e MLST e a territorialização se deu na região do Triângulo Mineiro, com 

base na ocupação de terras. Da gestação até o nascimento do MLST-L foram seis anos e 

seis meses. 

Ao longo dos últimos parágrafos, analisamos a formação de MLS, MT e MLST-

L, cujo nascimento se dá na conjuntura do fim dos governos militares e da ascensão do 

neoliberalismo no Brasil, via governo Fernando Henrique Cardoso. Por outro lado, cada 

vez mais o PT se torna um partido que adequa tão simplesmente a manutenção da ordem 

vigente, atuando apenas com reformas circunstanciais no sistema. Isso faz com que 

bandeiras como socialismo e reforma agrária sejam varridas para debaixo do tapete. O 

MLS, MT e MLST-L não se alinham a esse entendimento do PT e reforçam a defesa do 

socialismo e da reforma agrária, acrescentando perspectivas de produção dos 

trabalhadores e contemplando outros sujeitos da classe, capazes de realizar as 

transformações sociais. Com base nesses entendimentos, esses três Movimentos 
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começam a debater a criação de uma única organização que os aglutine, o que termina 

por dar origem ao MTL, objeto de análise no próximo capítulo.    

 

1.3- Nascimento do MTL, as bases para o novo Movimento Social   

 

O MTL nasce das experiências do MLS, MT e MLST-L e, mais que uma soma de 

ideias e de boas intenções, sua criação significou um esforço teórico e prático de aglutinar 

e convergir experiências rurais e urbanas da classe trabalhadora, por reforma agrária, 

moradia, educação pública e gratuita, sindicalismo independente, transporte alternativo, 

e organização coletiva dos trabalhadores e da juventude.  

A proposta do MTL na sua formação era de ser um Movimento que reivindicasse 

pautas cotidianas, mas sempre casadas com um horizonte de superação do capitalismo 

pelo socialismo. Observe-se que o MLS, MT e MLST-L tinham nas suas ações o 

socialismo como estratégia final, porém é necessário destacar que o socialismo defendido 

pelo MTL se diferencia das experiências da antiga União Soviética, Argélia, ou mesmo 

da Albânia e Romênia, modelos questionados pelo Movimento. O MTL faz parte de uma 

fração da esquerda socialista que questionou as experiências da URSS no período do 

stalinismo e nega o modelo dos partidos comunistas. Para se diferenciar, o MTL aponta 

para um novo socialismo.  

Com a narrativa do novo socialismo, o MTL tenta se desvincular das experiências 

socialistas protagonizadas pelos partidos comunistas, que em certa medida estiveram 

ligadas as ditaduras, cuja marca era o franco desrespeito às minorias. O novo socialismo 

tem como elementos liberdade e democracia e é pensado em escala internacional. Outra 

diferenciação que fica clara na fundação do MTL é a concepção da amplitude 

revolucionária, o que significa dizer que não há um partido único capaz de conduzir a 

classe para um processo de transformação social e pôr fim ao capitalismo. 

Essas bases se encontram no manifesto de fundação do MTL. Nesse documento, 

no qual o socialismo é a estratégia a ser perseguida e alcançada, o Movimento propõe 

uma análise da conjuntura que parte das impressionantes transformações sofridas pelo 

capitalismo, de sorte a fazer com que as forças produtivas mundiais sofressem mutações 

que impactaram o mundo do trabalho e a classe trabalhadora em escala global. Essas 

transformações apontam que existe uma fração de trabalhadores homens e mulheres que 

tem pouca ou nenhuma utilidade para o sistema. Essa parcela torna-se força de trabalho 
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indesejável e, sem conseguir vender o único valor que lhe resta, torna-se um exército de 

excluídos do mundo do trabalho.  

Parte dessa análise de conjuntura, pensada e elaborada em 2002 pelo MTL, 

entendia que o neoliberalismo elevava o exército permanente de desempregados e de 

despossuídos como nunca antes, resultando no crescente empobrecimento do conjunto 

dos trabalhadores e trabalhadoras. O Movimento compreendia que existe subjugação 

desses sujeitos pela esquerda socialista e essa negação é a porta de entrada do MTL, que 

traz a ideia de um alargamento da classe trabalhadora. Essa leitura contraria grande parte 

da esquerda socialista daquele momento histórico, que postula, com pretensão de 

exclusividade, que as transformações sociais seriam advindas apenas do operariado. O 

MTL tem uma concepção mais ampliada, com base nas modificações do mundo do 

trabalho, que estão em curso no final do século XX e no começo do século XXI. O 

Movimento entende que “Emerge neste período um novo mundo do trabalho com 

características mais diversificadas, que inclui os trabalhadores fabris, dos serviços e o 

grande contingente de excluídos do sistema econômico propriamente capitalista’’ 

(MOVIMENTO TERRA TRABALHO LIBERDADE, 2002).  

No manifesto de fundação do MTL, elaboração da classe é algo central, pois o 

Movimento compreende que a classe trabalhadora se torna cada vez mais diversa, devido 

ao aprofundamento das incorporações de novas tecnologias, que levou a uma enorme 

diferenciação nas formas de trabalho. Nesse processo, destaca-se a brutal contradição 

entre o núcleo altamente especializado e qualificado do proletariado, dedicado ao trabalho 

intelectual e científico, de um lado, e de outro lado uma gigantesca massa, com baixo 

nível de qualificação e escolaridade, dedicado aos trabalhos manuais brutalizados, 

excluídos em grande parte das relações formais de trabalho.  

Ao debate do mundo do trabalho, realizado no contexto de sua fundação, o MTL 

associa a discussão de classe com negritude e inclui essa perspectiva na sua plataforma 

de luta. Para o Movimento, parte da sociedade brasileira subjugou homens e mulheres 

negros e lhes restringiu o acesso ao mundo do trabalho às formas mais precárias possíveis. 

Além disso, foram negadas, à população negra, condições dignas de saúde, educação e 

moradia, resultado de um processo histórico de 350 anos de escravidão ainda não 

superado no Brasil. 

Podemos apontar que na base programática do MTL, os sujeitos desempregados, 

prestadores de serviço, autônomos, pequenos comerciantes e outros, são incorporados no 

programa como sujeitos que deveriam se organizar e atuar no processo de transformação 

social que deseja superar o capitalismo, implantando um socialismo democrático e com 
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liberdade. Esses aspectos diferenciaram o MTL da grande maioria dos Movimentos 

Sociais ligados à esquerda socialista brasileira no começo do século XXI. 

Uma das plataformas do MTL era a tarefa de organizar esses sujeitos a partir de 

experiências de produção no campo e na cidade. Essas experiências seriam parte da 

estratégia do Movimento de construção do socialismo. Isso fica destacado no documento 

de fundação, que traz as diretrizes para a construção do socialismo: 

1. Combater a deificação da propriedade, sobretudo a da terra; 

2. Combater o domínio político e econômico; 

3. Buscar o controle dos meios de comunicação midiáticos, 

formadores de conceitos e valores numa sociedade de massa; 

4. Garantir ao povo a elevação do seu padrão educacional e 

cultural. 

 (MOVIMENTO TERRA TRABALHO LIBERDADE, 2002)  

 

Se o socialismo é o objetivo a ser alcançado, voltaremos ao debate dos 

socialismos. Para o MTL, o debate sobre socialismo teria que extrapolar o cenário 

intelectual, pois as maneiras de chegar ao socialismo, propostas pelo MTL, passavam pela 

linguagem popular. Nesse sentido, o Movimento faz uma dura crítica a outros 

Movimentos Sociais do século passado e ressalta “o objetivo de viver a construção 

socialista em cada dia, em dualidade global e permanente com a ordem, portanto, em 

contradição com as relações sociais, com a moral e com os valores da sociedade 

capitalista.’’ (MOVIMENTO TERRA TRABALHO E LIBERDADE, 2002, s.p.). Outro 

aspecto dessa crítica são elementos trazidos por parte dos setores da esquerda socialista, 

como a autoproclamação revolucionária, duramente condenados pelo MTL, que já na sua 

fundação deixa claro que o processo de construção do socialismo se dará por ações 

concretas dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, de cada experiência 

da classe que faz avançar esse processo, que não é exclusivo dos partidos políticos e nem 

mesmo de um Movimento, mas do conjunto das ações de Movimentos Sociais e partidos 

políticos.  

O MTL se coloca como Movimento disposto a unir as lutas da cidade e do campo, 

e dos trabalhadores formais com os chamados excluídos, que são os desempregados e 

trabalhadores informais. Nesse sentido, postula o seguinte: 

 
Enquanto são dificultadas as condições de lutas para os sindicatos e 

organizações gremiais por um lado, por outro lado os obsoletos, os 

excluídos, os desempregados, divorciados de sindicatos e da maioria 

das organizações de esquerda, são empurrados para uma desesperada 

luta pela sobrevivência. Uns avançam sobre acerca do latifúndio 

ocupando terras, outros ocupam calçadas urbanas com suas barracas de 

camelôs, outros ocupam o chão das metrópoles em busca de um teto. 
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São perueiros do transporte alternativo, são camelôs, são sem-terra, são 

sem-teto, são milhões que precisam se organizar para lutar pela 

sobrevivência. Seu número cresce a cada dia, suas lutas e seus 

enfrentamentos com a ordem do capital são, também, cada vez mais 

diretos e violentos, quanto mais urgentes e inadiáveis são suas 

necessidades. (MOVIMENTO TERRA TRABALHO LIBERDADE, 

2002)  

 

   Para além da leitura de ampliação da classe trabalhadora, como sujeito de 

transformação da sociedade vigente, o MTL quer afirmar a necessidade de que a classe 

seja produto de experiências da sua capacidade de gerir suas vidas dentro do próprio 

sistema capitalista. Isso fica claro quanto o Movimento diz  

 
Depois dos primeiros combates e das primeiras conquistas, deparam-se 

com um novo e intrigante desafio: serem novos agentes políticos, 

econômicos, sociais e culturais, autônomos, e organizarem a produção e 

a sua própria vida econômica para não retroceder. Por tudo isso o 

Movimento Terra, Trabalho e Liberdade, que nasce composto, 

majoritariamente, por estes setores sociais, tem o compromisso de hoje 

priorizar a organização tanto de suas lutas, quantos de suas experiências 

produtivas e das atividades econômicas autônomas a elas inerentes, 

sistematizando-as, propagandeando-as, transformando-as em escola e 

exemplo para aqueles que não podem mais, de nenhum modo, servir ao 

capitalismo. (MOVIMENTO TERRA TRABALHO LIBERDADE, 

2002)  

 

Observamos aqui traços do MLS, MT e MLST-L, que colocaram nas suas ações, 

no final década de 1990 e no começo do século XXI, o entendimento da necessidade de 

organização e incorporação de outros trabalhadores, sejam eles rurais, autônomos e 

desempregados, nos processos de luta, através de experiências produtivas realizadas pela 

classe, no campo e na cidade. Outro fator que marca os três Movimentos é o socialismo 

como objetivo a ser alcançado. 

Isso fez com que no MTL, desde a sua constituição, o domínio da produção e a 

distribuição das experiências no campo e na cidade estivessem no centro do debate. Para 

tanto, o Movimento propôs, como necessidade, constituir empresas coletivas, sob gestão 

dos trabalhadores, nas quais um mecanismo de solidariedade e redes de consumo fossem 

fundamentais. Em uma passagem de seu documento de fundação, o MTL destaca a 

importância e centralidade da produção:  

 
Garantir o controle do processo de trabalho, organizar a produção de 

modo sustentado, beneficiar os produtos e garantir seu escoamento e 

sua realização, enfim, estruturar solidamente uma cadeia produtiva, é 

uma questão de sobrevivência para os movimentos que se organizam 

enquanto alternativa para os excluídos do mundo do trabalho formal. 

(MOVIMENTO TERRA TRABALHO LIBERDADE, 2002)  
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Para o MTL, essa forma de produção, realizada e gerida pelos trabalhadores, 

poderia ser um processo educativo para a superação da contradição entre produtores e 

consumidores. O Movimento deixa claro que não é uma tarefa fácil, mas um processo, 

repleto de acertos e erros, fundamental do ponto de vista pedagógico e de viabilidade 

econômica, para o Movimento e para a classe. 

Outro aspecto presente no nascimento do MTL, é a necessidade de uma nova 

organização revolucionária e socialista, e, embora os documentos do MTL não deixem 

evidentes se seria um partido ou mesmo frente de organizações e Movimentos Sociais. O 

fato era que o MTL trabalhava para a construção de um instrumento que superasse o PT, 

que teria abdicado da luta revolucionária e do socialismo, para empreender plataformas 

reformistas no âmbito do sistema capitalista. Já PCdoB e PSTU, eram incapazes de ser 

esse novo polo, seja pelo sectarismo e autoproclamação do PSTU, ou pela manutenção 

do modelo dos Partidos Comunistas que acreditam em uma aliança com a burguesia 

nacional como sustenta o PCdoB. O MTL deixa claro, em seu nascedouro, que se 

preocupa com a construção de uma organização política que agregue setores do MST, 

MTL e parte da esquerda do PT e já apresenta os elementos e os pilares dessa organização: 

 
Por tudo isso, dedicaremos a nossa mais respeitosa atenção, mesmo às 

menores experiências de unidade de ação com grupos políticos, 

Movimentos Sociais, organizações e militantes que queiram solidificar 

os laços de respeito e confiança, de conhecimento prático e 

programático, elementos que poderão contribuir para unificação dos 

socialistas revolucionários brasileiros em uma ampla organização de 

massas. Para cumprir seu papel esta organização deverá: 

1 - Superar a dicotomia entre a construção do poder formal e o poder 

real; 

2 - Incorporar uma determinada capacidade empreendedora; 

3 - Incorporar metodologias às suas políticas, capazes de acelerar 

processos; 

4 - Construir experiências exitosas no interior da sociedade capitalista; 

5 - Ter autonomia econômica; 

6 - Superar a visão de revolução como mero “assalto ao poder de 

Estado”; 

7 - Superar a concepção hegemonista que orienta a maioria das 

organizações do campo popular; 

8 - Construir novo paradigmas e reatualizar os existentes. 

(MOVIMENTO TERRA TRABALHO LIBERDADE, 2002, s.p.).  

 

Nota-se a predisposição para construir uma ferramenta de luta mais ampla, que 

englobe setores que discordam das políticas implementadas pelo PT, PCdoB e PSTU. 

Todavia, naquele momento histórico, o MTL não deixa claro se seria um partido ou uma 
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frente, embora sabe-se que o MTL faz parte da gestação e nascimento do Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL) e da Central Sindical Popular (CONLUTAS).  

Diante do exposto, podemos concluir que, da gestação ao nascimento do MTL 

aconteceu uma importante mudança de conjuntura, tanto no Brasil quanto no mundo. No 

plano nacional, passou-se de uma ditadura militar para uma democracia burguesa, que 

bebeu na fonte do neoliberalismo, trazendo todas as suas mazelas. No plano internacional, 

o socialismo real colapsou e possibilitou a reestruturação do capitalismo em escala global. 

Esses processos, associados a duas leituras, uma da ampliação da classe trabalhadora 

como coalizão de sujeitos que deveriam ser organizados e que poderiam estar juntos nos 

processos de transformação social, para romper o capitalismo e construir o socialismo 

democrático e com liberdade, e outra expressa a necessidade de que a classe trabalhadora 

construa experiências de produção e de gestão da força de trabalho,  foram as bases que 

levaram ao nascimento do MTL. 

 

1.4- Espacialização e Territorialização do MTL   

 

Para descrever e analisar o nascimento MTL, nos debruçamos no seu manifesto de 

fundação. Isso se fez necessário para auxiliar na compreensão do processo de 

espacialização e territorialização do Movimento, entre seu nascimento e sua primeira 

cisão. Entender a espacialização e a territorialização do MTL nesse período é importante 

para pensar como se deu a gestação e o nascimento do Terra Livre. 

A espacialização e territorialização do MTL se deu a partir de um processo 

histórico, consubstanciado a partir das experiências anteriores do MLS, MT e MLST-L. 

Podemos dizer que os processos de espacialização e territorialização do MTL têm um 

aspecto forte no espaço rural e iniciativas diversas no espaço urbano, seja na luta por 

moradia, educação e demandas trabalhistas. A interação entre campo e cidade foi buscada 

pelo MTL nas ações em manifestações, ocupações e nas atividades econômicas, marcadas 

pela solidariedade na compra de itens produzidos nas cooperativas do Movimento, que 

fazem parte da sua estrutura formativa. Essa dinâmica foi o que o MTL buscou durante 

um período, tentando colocar um fim à dicotomia campo e cidade, mas principalmente 

entre sujeitos da classe que estavam nesses espaços. A ideia central era trabalhar a 

totalidade do espaço e da classe trabalhadora. 

              Para compreendermos os processos do MTL, utilizaremos como ferramentas 

teóricas a espacialização e a territorialização como processos interligados. De acordo com 
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Fernandes (2005), isso faz com que a espacialização se consubstancie através de fluxos e 

refluxos pluridimensionais dos espaços. Para o autor, essa dinâmica torna a 

espacialização objetiva, já que a mesma se constitui no movimento da ação que é 

reproduzido nos espaços políticos. A territorialização, por sua vez, é compreendida por 

Fernandes (2005) como o processo continuado de alargamento do território. Segundo ele, 

trata-se de um processo social que se constitui sobretudo na busca de uma identidade 

política e ideológica na formação cultural dos sujeitos sociais. Nesse sentido, entendemos 

que as manifestações sejam analisadas, quantificadas e qualificadas como parte da 

espacialização dos Movimentos Sociais. As ocupações, por sua vez, são estabelecidas 

como territorializações dos Movimentos Sociais, pois estabelecem outra dimensão para o 

território.    

A tarefa de analisar a espacialização e territorialização do MTL nesse período, nos 

trouxe algumas dificuldades, pois assim como grande parte dos Movimentos Sociais, ele 

não conseguiu constituir e manter acervos que reflitam sua atuação e história. Outro 

obstáculo é a escassez de centros de documentação no Brasil.  

A partir desses entraves, optamos, para estabelecer essa espacialização e 

territorialização, dividir o objeto da investigação entre rural e urbano. Para tanto, 

utilizaremos o CEDOC-CPT como fonte do campo; e para compreender o contexto da 

cidade, utilizaremos dissertações, teses e notícias de jornais. Como a metodologia do 

CEDOC compreende apenas o espaço rural, entendemos que essa divisão preserva a 

integridade dos dados e os pressupostos metodológicos do próprio CEDOC. Com relação 

à vertente urbana, traremos ainda outros elementos, já pensados anteriormente para 

abordar a espacialização do MTL.  

Um dos aspectos utilizados para entender os processos de territorialização do MT 

e MLST foram as ocupações, também presentes na atuação do MTL, que realizou, entre 

seu nascimento e sua primeira cisão, 41 ocupações no campo, em cinco estados: Alagoas, 

Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro. Essas ações tiveram a participação de 

4810 famílias. Somente em Alagoas foram 14 ações, nos municípios de Arapiraca, 

Atalaia, Batalha, Branquinha, Flexeira, Japaratinga, Joaquim Gomes, Maceió, Maragogi, 

Martiz do Camaragibe, Messias, Novo Lino, Paripueira e Porto Calvo. No estado de 

Alagoas tiveram nesse período 14 ocupações realizadas pelo MTL, essas se deram em sete 

municípios: Maragogi, Porto Calvo, Murici, Passo do Camaragibe, São Luís do Quitunde, 

União dos Palmares e Viçosa, e envolveram 998 famílias. 
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Dessas 14 ocupações duas merecem destaque. A primeira se deu no dia 

21/02/2006, quando as fazendas Várzea Grande, Bosque, Embiras e Ilha Bela, localizadas 

no município de Maragogi, foram ocupadas de forma simultânea. Em cada uma delas, o 

MTL movimentou 70 famílias, em uma ação de massa diversificada. 

A segunda ocorreu no dia 24 de julho de 2007, no município de Murici. Conforme 

Limpac (2007), foi conduzida pela união de MST, CPT, MLST e MTL, que mobilizaram 

mais de 400 famílias para ocupar a fazenda Boa Vista, com uma área de 572 hectares e 

de propriedade do senador Renan Calheiros e do deputado federal Olavo Calheiros, 

ambos do PMDB. Os movimentos realizaram essa ocupação para denunciar o processo 

de grilagem, realizado pela dupla no estado, com apoio de cartórios e conivência da antiga 

direção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Essa 

ocupação foi uma das poucas realizadas nesse período pelo MTL em articulação com 

outros Movimentos Sociais do Campo. Aqui cabe destacar que, para além do objetivo 

central das ocupações da terra, que é a construção de territórios, a ocupação da fazenda 

Boa Vista foi uma ação para denunciar e reivindicar o assentamento de 12 mil famílias 

que se encontravam no ano de 2007 em acampamentos às margens de rodovias no restante 

do estado. Isso demonstra que em alguns momentos as ocupações transcendem seu 

objetivo imediato de assentar famílias camponesas, as ocupações são utilizadas para 

denunciar e reivindicar a lentidão e omissão do Estado.   

Em Minas Gerais, a atuação do MTL deu-se no Triângulo Mineiro, devido ao 

processo histórico acompanhado e analisado neste trabalho, que vai do começo da década 

de 90 até o início do século XXI.  Nesse período, foram realizadas 8 ocupações, a primeira 

ocupação se deu na fazenda São Domingos, em Uberlândia, no dia 24/07/2003 e contou 

com 85 famílias camponesas. Essa ocupação é desdobramento de ações do MLST-L já 

que em 21/04/2001 a mesma foi ocupada pelo movimento.   

Se em Minas Gerais observamos a continuidade das ocupações realizadas pelos 

Movimentos Sociais que deram origem ao MTL, em Pernambuco esse processo se 

concretizou em novas fazendas, pois das quatro ocupações realizadas pelo MTL, 

nenhuma havia sido ocupada antes. A primeira ocupação do MTL em Pernambuco 

aconteceu no dia 06/06/2003, no Engenho Floresta, no município de Moreno, com um 

conjunto de 150 famílias camponesas. De acordo com lideranças do movimento, o 

Engenho Florestal já havia sido vistoriado pelo INCRA e considerado improdutivo.  

 Os dois estados que não tinham experiências em ocupações de terra no campo 

eram Goiás e o Rio de Janeiro. Aqui observamos diferença considerável na ação do MTL 
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no que diz respeito a ocupação de terras no campo. No Rio de Janeiro tivemos uma 

ocupação enquanto em Goiás se efetivaram 15 ocupações. A ocupação no Rio de Janeiro 

se deu na fazenda São Geraldo, no município de Valença. De acordo com Solange 

Spigliatti (2006), essa ocupação envolveu um grupo de 80 famílias que, acampadas há 3 

anos em um terreno próximo, cansaram de esperar por uma ação do Estado e resolveram 

lutar pelo seu território.  

Quanto à grande diferença entre as ocupações realizadas em Goiás e no Rio de 

Janeiro, vários fatores podem explicá-la, a começar por questões históricas, ou mesmo 

pela estrutura fundiária de cada unidade da federação, ou ainda pela dimensão territorial 

dos dois estados. Porém, um outro elemento que possibilita justificar essa diferença é a 

atuação em rede dos Movimentos Sociais. Segundo Sheren-Warren (2011), a rede de 

Movimentos Sociais estabelece espaços interorganização de interações em aspectos 

materiais e simbólicos, de conversação e debate entre as bases das ações coletivas. Dessa 

forma, a atuação em rede dos Movimentos Sociais fortalece a perspectiva de proximidade 

com o Triângulo Mineiro, o que permitiu ao MTL incorporar toda a experiência vivida 

pelo MDST, MLT e MLST-L, já que o MLS não tinha expertise em realizar ocupações 

em Goiás.  

Em Goiás o MTL se destaca nas ocupações como apontamos. As ocupações no 

estado tiveram início em 20/07/2003 quando, segundo Assunção (2003), 

aproximadamente 250 famílias ocupam a fazenda Sertãozinho, no município de Jataí. A 

fazenda tinha uma área de 738 hectares e pertencia ao médico Cássio Carvalho Vilela. O 

MTL ocuparia o imóvel outras três vezes, em 2004, 2005 e 2006.  

Outra ação de ocupação do MTL deu-se no município de Quirinópolis, em 

28/04/2004, quando as 300 famílias do MTL ocuparam a Fazenda Lajeado Furnas, de 

propriedade de Antônio Jacinto, com extensão de 5000 hectares.  De acordo com a 

liderança do MTL, a Fazenda Lajeado Furnas já havia sofrido duas vistorias do INCRA 

que comprovavam sua improdutividade. Além das ocupações como processo de 

territorialização, o MTL espacializou-se em manifestações, tendo realizado 143 neste 

período. Desse total, 34% foram realizadas com outros Movimentos Sociais do Campo, 

envolvendo 89.460 pessoas em sete estados: Alagoas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, 

Rio de Janeiro e Piauí e no Distrito Federal.  

As reivindicações dessas manifestações foram, em sua maioria, a reforma agrária, 

o assentamento de famílias, o cumprimento de acordos, a assistência técnica às famílias, 

a desapropriação, a regularização fundiária, além do combate à injustiça, à violência e aos 
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transgênicos. A desapropriação foi tema de 44% das manifestações, mostrando que o 

MTL utilizou da manifestação como instrumento para pressionar o Estado no processo 

de territorialização, considerando que a desapropriação é uns dos ritos essenciais para o 

processo de assentamento das famílias. 

Sendo a temática desapropriação como uma das principais reivindicações das 

manifestações do MTL, destaca-se como uma das mais importantes aquela realizada no 

dia 22/06/2006, em que um grupo de mais de 1400 pessoas fechou a rodovia AL-101, no 

município de Maragogi, no estado de Alagoas. Essa manifestação está diretamente ligada 

às ocupações realizadas nessa época, com objetivo de desapropriar as fazendas Várzea 

Grande, Bosque, Embiras e Ilha Bela. 

De acordo com o então condenador MTL, José Sebastião Silva, os trabalhadores 

resolveram realizar o bloqueio da rodovia AL-101 devido à morosidade do INCRA no 

processo de desapropriação das citadas fazendas, todas ocupadas naquele momento.  

Das manifestações realizadas pelo MTL, 58,04% foram realizadas nos municípios 

do interior, enquanto 41,96% se deram nas capitais, ainda que a luta pela terra e pelos 

territórios estivessem acontecendo longe dali. Essas ações se explicam pela concentração 

do poder público nas capitais, exigindo a condução das demandas até essas regiões.  

As táticas das manifestações do MTL têm bastante similaridade com outros 

Movimentos Sociais do Campo, utilizando como formas de manifestação: os 

acampamentos em órgãos e locais públicos, a ocupação de órgãos públicos, as vigílias, o 

bloqueio de rodovias e avenidas, além das caminhadas, marchas e romarias, estas 

utilizadas com menor frequência. Conforme a Figura 2, pode-se observar melhor a 

distribuição as formas de manifestações utilizadas pelo MTL.  

 

Figura 02- Formas utilizadas nas manifestações do MTL 2002 a 2007. Fonte: CEDOC (2019). Organização: 

Araújo (2020)  
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No processo de luta por territórios realizado pelo MTL no período estudado, 

houve conflitos tanto nas ocupações, quanto nas manifestações, além da reação de 

fazendeiros, usineiros e latifundiários, que consistiu essencialmente na violência contra 

membros do movimento, coletiva ou individualmente. Aqui, entende-se como violência 

coletiva as ações de expulsão e despejo, enquanto as violências individuais são as 

ameaças morte, prisão e tortura, relacionadas à luta por território. 

Os integrantes do MTL sofreram inúmeras violências nesse período, como a 

descrita pela liderança Antônio Alves da Silva, ocorrida no dia 8 de fevereiro de 2006, 

quando cerca de 29 famílias estavam acampadas na fazenda São Bernardo, em Murici, 

em Alagoas:  

 
Eles estavam com gasolina e queimaram tudo. Muitos de nós tivemos 

que fugir pelo mato para não morrer. Eu e outros trabalhadores fomos 

levados para a sede da fazenda de Olavo Calheiros e mantidos como 

reféns durante várias horas, ordenou que seus homens queimassem as 

celas e arreios de um dos cavalos que estava com a vítima. ". (CARLA 

SEQUEIRA, 2006, p 22)  

 

Essas violências foram praticadas por um grupo de 80 pistoleiros fortemente 

aramados, que invadiram o acampamento à 1 hora da manhã, conforme relato dos 

acampados. Segundo estes, os mandantes do ataque foram o ex-prefeito de Murici, Remi 

Calheiros, e o deputado federal Olavo Calheiros, do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), proprietário da fazenda vizinha, denominada Boa Vista, sendo ambos 

irmãos do então presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. 

A violência presente nesse episódio foi sistêmica, como indicam os relatos da 

acampada Elisana Maria da Silva, de seu filho W. J., e de dois outros acampados, José 

Gomes e Antônio Alves. É importante reiterar que, no momento da invasão do 

acampamento, cerca de 50 camponeses estavam dormindo. Conforme diz a acampada 

Elisana Maria: "Meu filho foi buscar fubá, bolacha e algumas roupas, por volta das oito 

e meia da noite, no acampamento vizinho, mas deu nove, dez, onze horas e ele não havia 

retornado". 

O relato do adolescente W. J., de 16 anos, filho de dona Elisana, prossegue 

dizendo que: "No meio do caminho encontrei os vigias da fazenda Bela Vista. Eles me 

levaram para um canto e perguntaram quem era o líder, eu disse que era todo mundo. 

Estavam todos com armas na cintura e batiam minha cabeça no capô do carro”. Já o 

acampado José Gomes relata que: “Me fizeram arrancar a bandeira do movimento e jogar 
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no fogo", enquanto outro acampado, Antônio Alves, diz que “Eles derramaram seis galões 

de gasolina nas barracas e tocaram fogo em tudo, documentos, dinheiro, lençóis".  

Esses depoimentos mostram que o coronelismo ainda persiste no século XXI em 

muitas regiões do Brasil. A participação da família Calheiros nessa violência, com ajuda 

do aparato do poder do Estado, é latente, conforme relata o acampado Everaldo Mendes: 

“Estavam todos bêbados e encapuzados. Um deles foi chamado de tenente e outros 

usavam coturnos da polícia”, numa constatação de que, nesses casos, a polícia se traveste 

de jagunço.  

Para além da violência física, o acampado Ailton José da Silva relata que ele e 

seus companheiros foram retidos por pistoleiros na fazenda Boa Vista, onde sofreram 

violência psicológica: "Eles pegaram a minha moto e nos levaram para um curral de gado, 

onde fomos ameaçados e agredidos com cabos de revólveres. Eles, os jagunços, queriam 

saber quem era o líder do movimento”. Ailton da Silva acrescenta ainda o relato de 

agressões sofridas por um adolescente: “Eles olharam para o menino e disseram que, 

apesar de muito novo, já aguentava três tiros no corpo."  

A camponesa Elisama Maria da Silva diz que, por sorte, não levou um tiro: "Eles 

[os pistoleiros] fizeram vários disparos. Como estava escuro só deu para ver o barulho 

das balas passando perto da gente. Por muito pouco não fui atingida. Um colega que 

estava ao meu lado se jogou no chão para evitar as balas", relata. 

Os casos de violências sofridas por camponeses do MTL não são uma exceção 

aplicada àquele movimento. No Brasil a violência faz parte do cotidiano de camponeses 

e indígenas. Durante o período que estamos analisando, que cobre a espacialização e a 

territorialização do MTL, foram registrados casos de violência com 5.132.469 pessoas, 

abrangendo diversas formas, como despejo judicial, expulsão, destruição de casas e 

danos. Essa multiplicidade de formas torna difícil a mensuração da violência além dos 

seus extremos, como assassinatos, tentativa de assassinato, tortura e ameaça de morte.  

Na Figura 3, temos essas violências divididas pelos estados da Federação. 
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                      Figura 3. Violência Contra Pessoa na disputa por território no Brasil de 2002 a 2017 Fonte: CPT (2020). 
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Como podemos observar, a espacialização e a territorialização do MTL no campo 

são bastante significativas. Segundo dados do CEDOC (2019), entre sua fundação e o 

primeiro racha, o MTL realizou 43 ocupações em 22 municípios de 7 estados diferentes, 

e sua espacialização se deu através de 143 manifestações em 48 municípios de 7 estados.  

Conforme já foi visto, o MTL se caracteriza como um movimento social com 

atuação no campo e na cidade, divisão necessária devido a metodologias diferentes dos 

dados urbano e rural, mas que tem sempre em vista a gestação e o nascimento desses 

processos de espacialização e territorialização. Contudo, neste trabalho serão utilizados 

os dados da atuação rural do MTL, conforme catalogados pelo CEDOC/CPT, cuja coleta 

de dados de mais de 30 anos fundamenta as análises de geógrafos, sociólogos, cientistas 

políticos, filósofos e historiadores. 

Para chegar à espacialização e territorialização do MTL no ambiente urbano, serão 

mantidas as ocupações como elemento da territorialização, enquanto os elementos da 

espacialização serão ampliados das manifestações para, também, a atuação sindical, 

estudantil e as cooperativas. Essa nova forma de analisar a espacialização foi construída 

através da revisão bibliográfica sobre o tema em artigos, dissertações e teses, além de 

jornais da época.  

O processo de territorialização do MTL na cidade se deu com 3 ocupações 

urbanas, sendo duas no estado de Alagoas e uma em Goiás, envolvendo um total de 4.833 

famílias. 

Das ocupações urbanas realizadas pelo MTL, destaca-se a de 2004, em Goiânia, 

Goiás, conhecida como Parque Oeste Industrial, cujo conflito foi bastante intenso. 

Segundo Soares (2015) e Mendonça (2015), no dia 16 de fevereiro de 2005 foram 

expulsas 3500 famílias (CERRADO ADVOCACIA, 2014). No processo de expulsão, 

conforme informa o Ministério Público, foram utilizados 2.500 policiais militares, sendo 

que 700 portavam armas letais. Conforme relata o coronel Valdivino Esmeraldo ao 

Ministério Público, o total correspondia a um terço do efetivo do estado na época. 

Com todo esse aparato policial a serviço dos especuladores imobiliários, 

aconteceu uma das maiores chacinas na capital do estado de Goiás, conforme o Relatório 

Sonho Real, produzido pelo coletivo Cerrado Advocacia e pela Assessoria Popular. Três 

pessoas foram assassinadas, 40 pessoas foram feridas com balas de borracha, sendo que 

11 com gravidade e uma ficando paraplégica. 

A ocupação do Parque Oeste somente mostrou uma das conhecidas faces da 

cidade de Goiânia: a especulação imobiliária. As dívidas da área do Parque Oeste datam 
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de 1957, mostrando como o Estado defende a propriedade privada acima da vida. De fato, 

o MTL não esteve no primeiro momento da ocupação do Parque Oeste, entrando depois 

no auxílio da organização. Segundo Soares (2015) e Mendonça (2016), o MTL encaminha 

para Parque Oeste o então motorista de kombi do transporte alternativo Américo de 

Novaes, que se torna uma das principais lideranças no local, unificando os grupos que 

existiam e estabelecendo uma organicidade entre eles. A liderança de Novaes foi efetiva 

a ponto de criminalizar sua luta, tornando-o alvo de dois mandados de prisão emitidos 

por um dos delegados envolvidos no processo: Waldir Soares de Oliveira, hoje deputado 

federal pelo PSL (Legislatura 2015-2018 a 2019-2022). 

A expulsão das famílias do Parque Oeste ocorreu mesmo com as promessas do 

então governador do estado, Marconi Perillo, e do prefeito de Goiânia, Iris Rezende 

Machado, de que parte das famílias seriam realocadas no Ginásio de Esporte do Setor 

Novo Horizonte (CERRADO ADVOCACIA, 2014). As condições precárias de 

alojamento provisório de centenas de pessoas no Ginásio de Esportes, o descaso e a 

omissão do Estado ao deixar centenas de pessoas amontoadas sem condições de higiene 

e refeições adequadas, conforme o relatório sistematizado pela Cerrado Advocacia 

(2014), resultou na morte de 11 pessoas. Somente em janeiro de 2007 as famílias restantes 

foram assentadas no Setor Real Conquista. 

A espacialização do MTL no meio urbano também se deu através da participação 

dos militantes do MTL na direção do  Diretório Central do Estudantes da USP,  um dos 

mais importantes do Brasil, quantitativa e qualitativamente, dado que a Universidade de 

São Paulo é uma das principais universidades do país, trazendo uma elevada reverberação 

das suas posições acadêmicas e políticas na sociedade.  

O MTL se constitui, então, como um Movimento Social com atuação diversificada 

dentro da classe trabalhadora, o que fez com que tivesse um processo de territorialização 

e espacialização diversificado nos espaços urbano e rural. Essa diversidade tem sua 

gestação no MLS, MT e MLST-LUTA, e finalmente ganha corpo no MTL, como pode 

ser observado na Figura 4 na espacialização e na Figura 5 territorialização do MTL. 
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  Figura 4. Espacialização do MTL no Brasil, através das manifestações, 2002 a 2007. Fonte: CPT (2020). 
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Figura 5. Territorialização do MTL no Brasil, através das ocupações, 2002 a 2007. Fonte: CPT (2020) e 

Araújo (2020)  
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Outro processo de que o MTL participou, colocando em prática sua política de 

classe trabalhadora ampliada, foi a criação da CONLUTAS. Nas bases do MLS já 

existiam críticas realizadas pelos membros das direções dos SINDSPREV e dos 

Sindicatos dos Gráficos de Minas Gerais, acerca do imobilismo da CUT e do seu caráter 

corporativista, que não pensava a classe trabalhadora na sua totalidade. Essas críticas 

aumentaram de tom com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A vitória do 

PT impôs um fato novo para a CUT nos seus 19 anos de vida, com a esperança e as 

contradições para a classe trabalhadora da vitória do PT. Essas contradições já eram 

visíveis na ‘‘Carta ao Povo Brasileiro’’, redigida em 22 de junho de 2002 em plena 

campanha e divulgada como compromisso. No documento o PT aponta a preservação dos 

contratos nacionais e internacionais, mais que isso evidencia a manutenção do sistema 

econômico.  

Para Pomar (2005), ‘‘O papel central que a política econômica estrito senso 

assumiu no governo Lula constitui, de per si, uma vitória da hegemonia neoliberal’’ (p. 

203), e existem outros autores que criticam o governo Lula no momento histórico em que 

ele acontecia. Oliveira (2008) entende que a onda neoliberal foi seguida no governo Lula: 

 
Em contrapartida às promessas de democratização do acesso à terra e 

de cumprimento das metas de reforma agrárias previstas para o campo, 

o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva optou pelo aumento do 

apoio aos grileiros e ao agronegócio mundial. (Oliveira, 2008. p.61) 
 

   Uma outra posição que caracterizou os governos Lula e Dilma é levantada por 

Boito  Jr. e Berringer (2013), para os quais as administrações petistas se constituíram em 

uma nova configuração no bloco de poder, configuração essa, segundo os autores, 

composta por ter três grandes substratos das classes sociais do Brasil:  grande burguesia, 

proletariado brasileiro e subproletariado pobre. Arranjo bem diferente daqueles dos 

governos de Collor de Melo (1990 a 1992), Itamar Franco (1993 a 1994) e FHC (1995-

2002). Isso faz com que encontremos uma diferenciação da leitura dos governos Lula e 

Dilma por parte dos dois autores, que os caracterizaram pelo Neodesenvolvimentismo, 

que era o único desenho possível para o momento histórico, a permitir uma alternativa 

para o neoliberalismo. O Neodesenvolvimentismo, sustentam os autores, se fundava no 

desenvolvimento do mercado interno e na exportação; no Estado como impulsionador 

dessas ações via fomento de crédito com juros subsidiados; e na política de valorização 

do salário mínimo como medida de distribuição de renda.  
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             Posições como Pomar (2005), Oliveira (2008), Boito Jr. (2013) e Boito  Jr e 

Berringer (2013), mesmo com suas diferenças, são exceções naquele momento, em que 

grande parte da produção acadêmica, mesmo fazendo algumas ponderações, abraçou e 

respaldou o período do PT no governo. 

O nascimento da CONLUTAS aconteceu em 2004, na cidade de Luziânia, Goiás, 

quando setores da esquerda socialista, que aglutinavam diversos setores do movimento 

sindical, popular e de juventude, se encontravam insatisfeitos com a política adotada pela 

CUT, União Nacional do Estudantes (UNE) , MST e outros Movimentos Sociais que 

sustentavam parte das políticas do governo Lula. Isso fez com que o Movimento por uma 

Tendência Socialista (MTS), ação sindical do PSTU e as correntes do PSOL Movimento 

da Esquerda Socialista (MES), o Movimento de Ação Sindical (MAS) e MTL buscassem 

criar um instrumento da classe trabalhadora que furasse o bloqueio da CUT , UNE e MST, 

naquele momento funcionando como travas às lutas da juventude e da classe trabalhadora.  

A verdade é que a CONLUTAS não foi capaz de aglutinar todos os setores da 

esquerda insatisfeitos com o governo Lula e, por essa razão, foram criadas outras centrais 

sindicais, como a Intersindical e a Frente de Esquerda Sindical e Socialista (FES).   

Segundo Trópia et al. (2013), foram três as razões para que a esquerda socialista, 

crítica ao governo Lula, não se unificasse em única central:   

 
compreensões diferentes do que deve ser o trabalho de uma central, 

tal como afirmado no discurso oficial das centrais; 2) posições 

distintas diante do governo Lula, distinções essas que se expressam 

nas diferentes estratégias políticas do PSOL e do Partido Socialista 

dos Trabalhadores Unificado (PSTU), os dois partidos que são 

majoritários dentro da Intersindical e Conlutas, respectivamente; 3) 

descontentamentos por parte dos integrantes da Intersindical pelo 

fato de a Conlutas, cuja criação lhe antecede, estar atrelada ao 

PSTU  (TRÓPIA et al., 2013, p.83.) 

 

O MTL esteve diretamente envolvido no surgimento da CONLUTAS, cuja tática 

nasce com concepções já encontradas no manifesto de fundação do MTL. 

 
Agrupar em seu interior os trabalhadores organizados nos sindicatos, os 

desempregados, os aposentados, os trabalhadores que se organizam nos 

diferentes movimentos populares e sociais da cidade e do campo, as 

organizações e movimentos que lutam contra toda a forma de 

discriminação e opressão, as organizações estudantis, as da juventude, 

e outras afins, que decidirem participar das lutas da classe trabalhadora 

(CONLUTAS, 2006, s. p.).   
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A CONLUTAS trouxe uma inovação na medida em que abrangia sindicatos, 

organizações populares e Movimentos Sociais urbanos e rurais, além do movimento 

estudantil. Ao olhar a composição da CONLUTAS, nota-se ainda outro elemento presente 

no manifesto do MTL, que é a utilização de classe trabalhadora ampla, que a CONLUTAS 

pretendia organizar em torno de si. 

O MTL teve seu processo de territorialização e espacialização considerado nos 

seus cinco primeiros anos, como pode ser observado nas Figuras 4 e 5. O movimento 

construiu ações importantes no campo e na cidade, mas como observaremos aconteceram 

desencontros que demostraram que os pactos firmados pelo MTL se romperam fazendo 

com que surgisse o Terra Livre.  

 

1.5 Um movimento, duas formas de encaminhar a luta, resultando dois movimentos: 

nasce o Terra Livre  

 

  Mesmo esse processo de crescimento não foi suficiente para que houvesse 

convergências dentro do MTL. Portanto, deve-se reservar especial interesse na primeira 

cisão que se deu dentro do MTL, responsável pela gestação do Movimento Terra Livre.  

A ruptura no MTL se deu formalmente no dia 26 de novembro de 2007, data em 

que foi lançado o manifesto que demonstrava os motivos da saída de membros do MTL 

para a formação de um outro movimento social. Esse manifesto tem o título de “Por um 

Movimento popular e camponês combativo, democrático e independente”, no qual se 

destaca a palavra camponês que, contraditoriamente, não é mais citada ao longo do 

manifesto. Acredita-se que no próprio título está um dos elementos da ruptura do MTL: 

a fracassada tentativa de aliança entre os trabalhadores da cidade e do campo 

Para além dessa insurreição da fração camponesa do MTL, outros fatores 

explicam a cisão do movimento, como as divergências das táticas e da organicidade 

aplicadas no campo, que foram inconciliáveis dentro do movimento, causando uma 

fragmentação. Do movimento, um grupo de militantes funda o Movimento Terra 

Trabalho e Liberdade Democrático e Independente (MTL-DI), o que levanta uma questão 

interessante sobre nomenclatura. 

Deve-se atentar para o fato de quye a inclusão de palavras em cisões de 

movimentos que já existem não é uma prática nova, já tendo sido utilizada no MLST em 

seu racha que deu origem ao MLST-L. Contudo, qual a intenção de romper com um 

movimento mantendo seu nome e incorporando novas palavras a ele? No caso do MTL, 
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a incorporação de palavras como “democrático” e “independente” teve a intencionalidade 

de disputar a base do MTL que não saiu rumo ao MTL-DI.  Existia a expectativa de trazer 

setores do MTL para MTL-DI, além de colocar os motivos da fragmentação na 

centralidade do debate. 

No manifesto de fundação do MTL-DI, a razão é a falta de democracia e 

independência do MTL. O novo movimento acusa a direção do MTL de não estar sendo 

democrática ao substituir instâncias de base por instâncias da direção, fazendo com que 

o movimento tomasse decisões sem consultar a base. Além disso, o MTL-DI criticava o 

processo de degeneração que a direção do movimento estava vivendo, conforme pode ser 

visto no seguinte trecho do seu manifesto: 

 
Infelizmente, o que vemos hoje é que muitos dos processos que levaram 

à perda do PT, da CUT e da UNE corroem nosso Movimento. Uma 

parcela dele fez uma opção preferencial pela luta eleitoral, em 

detrimento à mobilização direta dos trabalhadores. Passou a vigorar um 

regime em que, mesmo sem fóruns de discussão e deliberação, uns 

poucos determinavam o que se deveria fazer. Como conseqüência, o 

próprio regime interno do Movimento foi corrompido, desaparecendo a 

democracia defendida em sua fundação. É hora de abrir as janelas e 

deixar o ar entrar. Por isso fazemos esse chamado. (MOVIMENTO 

TERRA TRABALHO E LIBERDADE – DEMOCRÁTICO E 

INDEPENDETE, 2007, s.p.)     
 

Compreende-se que as fusões e as rupturas de Movimentos Sociais estão 

associadas a processos, que podem ser de curta, média ou longa duração. Ao analisar a 

ruptura do MTL, entende-se que o estopim aconteceu em 26 de novembro de 2007, 

porém, entende-se também que houve um conjunto de fatos anteriores responsáveis pela 

saída do conjunto de militantes do MTL e pela fundação do MTL-DI. 

A partir de leituras de documentos e diálogos com membros MTL e do MTL-DI, 

que viveram esse momento histórico da ruptura, fica claro que as divergências tiveram 

escalas diferentes e que as divergências se deram na implementação das políticas do 

MTL. Contudo, o caminho da ruptura ganha bastante força a partir das escolhas políticas 

realizadas por parte da direção do movimento, escolhas que não haviam sido pactuadas 

no processo de fundação do MTL. 

Na fundação do MTL, como já exposto, foi debatida a necessidade da construção 

de um instrumento da classe para superar o PT, PCdoB e PSTU como pode-se constatar 

no manifesto abaixo: 
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[...] necessidade de um pólo político socialista revolucionário na 

sociedade brasileira, espaço do qual o PT abdicou, que o PCdoB vem 

demonstrando inaptidão e incapacidade histórica para ocupar e que o 

PSTU também acabou não conseguindo. Estas posições são externadas 

por setores do MST, por correntes internas do PT, por setores do PSTU, 

pelo MLS, MLST de Luta e MT, e por uma enorme quantidade de 

socialistas revolucionários dispersos por todo o país. De nossa parte 

consideramos que a unificação destas forças em um único movimento, 

em uma frente de lutas comuns sob uma única bandeira democrática, 

socialista e plural, negando as práticas burocráticas stalinistas, 

significaria, sem dúvida, um inestimável avanço histórico para as forças 

de transformação em nosso país e no mundo. (MOVIMENTO TERRA 

TRABALHO LIBERDADE, 2002, s.p.)  

 

Esse debate, contudo, não dava a entender que o MTL seria uma tendência de 

partido, o que de fato aconteceu com o nascimento do Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL). O processo teve início em 19 de janeiro de 2004, em uma reunião realizada no 

Rio de Janeiro que lançou o manifesto Esquerda Socialista e Democrática (EDS). Essa 

iniciativa teve como membros fundantes parlamentares expulsos do PT, dirigentes do 

Movimento de Esquerda Socialista (MES), da Corrente Socialista dos Trabalhadores 

(CST), do MTL, do Socialismo e Revolução (SR), do Coletivo Socialismo e Liberdade, 

além de muitos intelectuais como Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder, dando o 

primeiro passo das atividades do movimento EDS que, em sequência, deu origem ao 

PSOL. 

               A fundação do partido em si só aconteceu nos dias 05 e 06 de junho de 2004, 

quando cerca de 750 pessoas, de vinte e dois estados se reuniram em Brasília, num 

encontro no qual definiram o estatuto do partido e sua executiva. Deve-se destacar que, 

nas várias pesquisas de teses, artigos, dissertações e documentos, do e acerca do PSOL, 

como os de Morais (2017), Gentil (2018) e Fonseca (2017), fica claro que a participação 

do MTL teve certo protagonismo. Logo na primeira executiva do PSOL, formada por 30 

membros, pode-se encontrar dois membros do MTL: Edilson Silva, Luciana Genro, 

Mário Agra e Roberto Robaina pertenciam ao (MES); Marcelo Badaró e Milton Temer  

não tinham corrente e eram considerados independentes; André Ferrari era dirigente da  

(SR); Babá e Silvia Santos representavam a (CST); Gilberto Cunha e Martiniano 

Cavalcante representavam o (MTL); Fernando Silva e Júnia Gouvêa eram ligados à  

Corrente Socialismo e Liberdade; João Machado e Heloísa Helena  pertenciam à corrente 

Liberdade Vermelha.  

 Em 2005, surgiu a tentativa de desvincular o MTL como tendência do PSOL, 

quando foi criada a tendência Poder Popular. Aqui já se encontram ecos do debate interno 
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realizado no MTL, enquanto no movimento real e prático a atuação continuava sendo do 

MTL, conforme aponta Delmanto e Seda (2008, p.39). Segundo os autores, a tentativa de 

desvincular o Movimento Social da disputa partidária foi frustrada, e é lançada uma 

corrente do PSOL com uma única mudança de nome, mas a manutenção da essência do 

MTL. 

O envolvimento do MTL na estrutura partidária teve uma envergadura grande em 

2007, fazendo com que, cada vez mais, o Movimento Social perdesse espaço para a 

tendência do partido, o que pode ser constatado pela atuação de duas figuras públicas do 

MTL, que alcançaram cargos no poder legislativo: o vereador Elias Vaz, em Goiânia e a 

deputada estadual Janira Rocha, no Rio de Janeiro. 

Desta feita, as eleições municipais e estaduais foram incorporadas ao calendário 

do MTL e, sendo assim, o movimento lançou vários candidatos nos municípios e estados 

em que tinha atuação. Essa institucionalização do MTL trouxe mudanças significativas 

nas táticas e na estrutura do movimento. Afinal, se por um lado os mandatos traziam 

possibilidades de estrutura para o movimento e maior diálogo com o Estado, por outro 

lado desequilibrava a correlação de forças dentro do MTL, com o aparato dos mandatos 

dando mais poder aos grupos que os detinham.  

Esse desequilíbrio no seio do MTL possibilitou o florescer de novos grupos, com 

perspectivas e entendimentos do que o MTL deveria realizar no próximo período. De um 

lado. estava o grupo ligado aos mandatos do Elias Vaz e Janira Rocha, que acreditava que 

o MTL deveria disputar estes espaços institucionais, tornando o lançamento de 

candidaturas do MTL no legislativo e no executivo uma prática recorrente, com o 

envolvimento da militância e de recursos financeiros.  

Porém, esse processo não é novo, sendo identificado na raiz do MTL, num período 

bem anterior. Em 2000, Elias Vaz foi eleito o vereador mais votado da história de Goiânia, 

com 14.237 votos. E, em 2002, foi candidato a deputado estadual pelo Partido Verde 

(PV), mas não se elegeu, obtendo 7.661 votos. Em 2006, já no PSOL, foi candidato a 

governador de Goiás, obtendo 13.318 votos. As eleições, portanto, sempre foram foco 

desse grupo, apesar de essa não ter sido uma tática pactuada na gestação e no nascimento 

do MTL, que buscava o processo de transformação social no qual as eleições poderiam 

entrar como uma possível estratégia. 

Embora a figura do Elias Vaz tenha sido destacada aqui, pode-se citar vários 

outros militantes do MTL, como Martiniano Cavalcante e mais de uma dezena de outros, 

que participaram com entusiasmo desse fenômeno eleitoral que se replicou onde quer que 
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o MTL tivesse atuação, ainda que os casos mais vitoriosos do ponto de vista eleitoral 

tenham ocorrido em Goiânia e no Rio de Janeiro. Depreende-se daí que essa política 

seguida pelo MTL foi considerada não-democrática para alguns de seus militantes, já que 

mesma não tinha sido pactuada nas instâncias do movimento, o que gerou divergências 

no seio do movimento. Nos seus dois encontros não houve um pacto dessa nova 

perspectiva de luta institucional, nem consenso sobre a verticalização do movimento para 

ações visando ao processo eleitoral, o que colaborou para o futuro processo de ruptura. 

Além da perspectiva eleitoral e partidária, outros elementos, frutos das 

contradições, amadureceram no MTL, como o sindical. A relação do movimento dentro 

do SINTRAGO sofreu profundas transformações entre 1997 a 2003. O MTL dirigia um 

sindicato em setembro de 2003, quando passou dirigir a Cooperativa de Transportes do 

Estado de Goiás (COOTEGO). Identifica-se aqui uma mudança institucional 

significativa, passando de um sindicato para uma cooperativa, nesse processo da luta 

envolvendo o transporte alternativo, que foi incorporado ao sistema de transporte da 

região metropolitana de Goiânia. Assim, ao invés de se apresentar como uma alternativa 

ao sistema, a COOTEGO passou a ser parte do sistema, com 219 ônibus em 56 linhas. 

As contradições, contudo, não cessaram nesse aspecto, e se apresentam ainda 

maiores do ponto de vista de classe. Na COOTEGO havia uma clara divisão do trabalho 

e uma implementação da mais-valia, que se dava da seguinte forma: os cotistas da 

cooperativa recebiam os lucros, e os trabalhadores, fossem motoristas, administrativos, 

mecânicos, borracheiros ou lavadores, recebiam salários conforme as leis de mercado. 

Percebe-se, portanto, uma enorme contradição entre o funcionamento da COOTEGO e 

os princípios fundacionais do MTL. Afinal, a cooperativa representou/representa um 

modelo inteiramente alinhado à ordem capitalista de exploração dos trabalhadores, bem 

distante dos princípios descritos nos documentos do MTL.  

Aqui, foram apontados alguns elementos que mostravam as contradições gestadas 

no seio do MTL, que motivaram a ruptura do movimento em 2007. Deve-se ter em mente, 

contudo, que naquele momento histórico havia outros elementos que devem ter aflorado 

e contribuído para o cenário de ruptura. Contudo, a centralidade desses dois pontos não 

pode ser ignorada, sendo facilmente encontrada em diferentes fontes, como documentos 

ou diálogos com membros do MTL e do MTL-DI, que baseiam esta análise.  

O nascimento do MTL-DI está, portanto, associado a essas divergências 

inconciliáveis dentro do movimento original e este novo grupamento busca resgatar os 

valores perdidos ou deturpados, evidenciados no seu próprio manifesto de fundação:  
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Queremos deixar do lado de fora o sectarismo e a autoproclamação. A 

luta dos trabalhadores é plural e reconhecemos e defendemos nossos 

irmãos organizados sob outras bandeiras. Suas tradições e histórias de 

luta também são nossas. Fazemos a todos o chamado da esperança no 

ato da fundação do MTL discutíamos que a esquerda, depositária das 

melhores tradições humanas de solidariedade e generosidade, vivia um 

período de reorganização e balanço que estava apenas no seu início. 

(MOVIMENTO TERRA TRABALHO E LIBERDADE – 

DEMOCRÁTICO E INDEPENDENTE, 2007, s.p.)     
 

 

A citação a acima, do manifesto MTL-DI de 2007, tem muitas similaridades com 

o manifesto de fundação do MTL de 2000. Além desse aspecto comum no manifesto 

escrito, as bandeiras dos dois movimentos são bastante similares, como podemos observar 

na Figura 6. 

 

 

 

Figura 6: Logomarca que estampava as bandeiras MTL e do MTL-DI em 2007. Fonte: MTL e Terra Livre. 

Organização:  Araújo (2019). 
 

Voltando às similaridades nos manifestos e nas bandeiras, identifica-se uma 

intenção, conforme explica o coordenador do MTL-DI daquele momento, Zelito Ferreira 

da Silva, de disputar a base do movimento, processo que realmente ocorreu entre 2007 e 

2009. 

Nesses dois anos, entre 2007 a 2009, o MTL-DI teve uma atuação concentrada na 

luta por território, o que significa que, no divórcio entre os dois grupos, o MTL-DI ficou 

com boa parte dos setores que realizavam as ocupações no campo e na cidade. Nesse 

período, o MTL-DI continuou esse processo de luta, conforme documentos do próprio 

movimento, que demonstram que o mesmo se encontrava organizado em cinco estados: 
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Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. 

Além das ocupações e manifestações, o MTL-DI realizou outras ações, como 

formações e seminários, herdando um conjunto de processos em andamento do MTL em 

Goiás, onde isso foi mais nítido. Ao herdar todo o setor do campo do MTL, o MTL-DI 

herdou as ocupações, acampamentos e os assentamentos em consolidação, como os 

assentamentos Santa Elza e Sonho Real no município de Caçu, e a ocupação Terra e 

Liberdade em Jataí, todos em Goiás.  

Como já foi dito, as similaridades no nome e na bandeira foram uma tática de 

disputa pela base do MTL, que trouxe efeitos positivos como a continuidade dos 

processos de ocupações, acampamentos e assentamentos, mas que também trouxe efeitos 

negativos. De acordo com membros do MTL-DI, esses efeitos se relacionaram a questões 

burocráticas no INCRA e confusões junto à base do movimento e a parceiros, como 

sindicatos e outros Movimentos Sociais do campo. 

Sabendo que a tática de disputa teria um limite, o MTL-DI parte para uma tentativa 

de síntese com outros Movimentos Sociais e, em 7 de julho de 2007, lança a Carta de 

Betim, um acúmulo de sínteses realizadas pelo MTL-DI e o Movimento Popular pela 

Reforma Agrária (MPRA) que estabelecia 

 
[...] estamos unidos em profundo debate sobre a necessidade de novas 

práticas no movimento social. Entendemos que o Brasil precisa de um 

novo movimento popular que erga as bandeiras dos trabalhadores do 

campo e da cidade, socialista e autônomo em relação aos partidos e 

governos. (MOVIMENTO TERRA TRABALHO E LIBERDADE - 

DEMOCRÁTICO E INDEPENDENTE, 2008, s.p.). 

 

A Carta de Betim apresenta debates do começo do século XXI, ainda com pouca 

capilaridade nos Movimentos Sociais do Campo, tais como racismo, feminismo e 

homofobia. Outro ponto do documento é uma volta à temática encontrada no manifesto 

do MTL de 2002, e do MTL-DI, de 2007, como a repulsa ao sectarismo e à 

autoproclamação. Esse processo de diálogo entre o MTL-DI e o MPRA avançou para 

realização de um seminário entre os dias 29 e 30 de novembro de 2008, na cidade de Belo 

Horizonte, que teve como objetivo central a fusão dos dois movimentos. O seminário 

reuniu 40 militantes, entre estudantes, camponeses e trabalhadores, que debateram a 

conjuntura nacional e internacional, além de um processo de união dos dois movimentos, 

evidenciando sempre a crítica ao MTL, como já observado no manifesto do MTL-DI  

 
O MTL surgiu em 2002 pela unificação de três movimentos socialistas 
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e contribuiu com radicalidade na luta e organização da parte mais 

empobrecida da classe. Infelizmente, o que vemos hoje é que muitos 

dos processos que levaram à perda do PT, da CUT e da UNE corroeram 

nosso movimento. Uma parcela dele fez uma opção preferência pela 

luta eleitoral no PSOL, em detrimento à mobilização direta dos 

trabalhadores. Passou a vigorar um regime em que, mesmo sem fóruns 

de discussão e deliberação, uns poucos determinavam o que se devia 

fazer. Como consequência, o próprio regime interno do MTL foi 

corrompido, desaparecendo a democracia defendida em sua fundação. 

Em setembro de 2007, criamos o MTL-DI como sigla temporária para 

tocar nossas lutas, rumo a construção de um novo movimento. 

(MOVIMENTO TERRA TRABALHO E LIBERDADE -

DEMOCRÁTICO E INDEPENDENTE, 2008, s.p.) 

 

Mesmo com esse encontro, o MPRA não se unifica com o MTL-DI e, mesmo sem 

a unificação, o MTL-DI decide que é necessário o nascimento de um movimento social 

que traga as experiências do MTL e do MTL-DI, mas que incorpore novos elementos da 

conjuntura. Dessa forma nasce, no dia 30 de novembro de 2008, o Movimento Popular e 

Camponês (MPC).  

No seminário em que ocorreu a fundação do MPC, houve um fato pitoresco 

relatado pelo atual coordenador nacional do Terra Livre, Zelito Ferreira da Silva. À época, 

estavam ocorrendo diversos atos de violência por mando da facção criminosa do Primeiro 

Comando da Capital (PCC) em São Paulo. Os membros da coordenação nacional do 

recém-fundado MPC avaliaram, portanto, a mudança de nome do Movimento Social, 

realizando uma consulta às bases do movimento, que já estava sendo associado, de forma 

caluniosa, com a facção criminosa, aproveitando-se da similaridade entre as siglas MPC 

e PCC. A base aprovou, enfim, a troca do nome Movimento Popular e Camponês para 

Terra Livre, que era a segunda opção de nome desde o início.  

Finalmente, deve-se notar que o período que vai da gestação ao nascimento do 

Terra Livre foi marcado por uma conjuntura na qual o neoliberalismo avançou, mesmo 

em governos que se intitulavam aliados dos trabalhadores, fazendo com que ocorressem 

encontros e desencontros dentro dos Movimentos Sociais. Esses processos podem ser 

explicados, ainda, por leituras diferentes dessa conjuntura, somadas a táticas diferentes 

que, por fim, levaram à criação e nascimento deste novo movimento de luta pela terra. 

Assim, traçar como se dá a organização do Terra Livre, as suas semelhanças e 

diferenças com outros Movimentos Sociais, bem como a forma como o movimento 

compreende classe social, território e movimento social, será destacado na sequência, 

buscando estabelecer, compreender e representar a espacialização e a territorialização do 

Terra Livre em Goiás.  
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2 - TERRA LIVRE: DOS CONCEITOS ÀS DIVERGÊNCIAS NOS GOVERNOS 

PETISTAS 

 

O Terra Livre tem seu nascimento em 30 de outubro de 2008, como resultado de 

processo gestado a partir dos últimos cinco anos do século XX. No capítulo anterior, 

estabeleceu-se a conjuntura em que o Terra Livre nasceu e quais os elementos históricos 

e espaciais que sobrevieram a esse nascimento. Neste capítulo, serão analisados os 

desdobramentos do Terra Livre, pós nascimento, considerando dois eixos centrais para 

compreender os elementos de similaridade e de peculiaridade do Movimento. 

Compreende-se que um desses elementos é a tríade “classes sociais, movimento social e 

território”, que possibilitará a abordagem conceitual e prática do Terra Livre. O segundo 

eixo é a relação entre leitura e expectativas do Terra Livre com os governos petistas, tendo 

como base duas políticas públicas nas quais o Movimento está diretamente ligado.  

Os elementos a descrever e analisar neste capítulo, trarão subsídios importantes 

para a compreensão e explicação da espacialização e territorialização do Terra Livre em 

Goiás.  

 

2.1 Território, classes sociais e Movimentos Sociais: possíveis diálogos e 

aproximações com o Terra Livre 

 

O nascimento dos Movimentos Sociais se dá a partir de realidades nas quais os 

sujeitos se unem para reivindicar, junto ao Estado e a sociedade, demandas que se 

encontram reprimidas de forma individual. O Terra Livre faz parte desse movimento da 

realidade que tem suas nuances históricas e espaciais. Nesse sentido, os Movimentos 

Sociais são bastante diversos no tempo e no espaço, embora as diferenças possam 

acontecer também no mesmo tempo e no mesmo espaço.  

Dessa forma, os Movimentos Sociais podem ser distintos devido à sua 

configuração de classe e podem ser dotados de uma classe ou de várias classes; quanto 

aos objetivos que os distinguem, estes podem ser de transformar ou de revolucionar o 

espaço. Tais elementos fazem com que se tenha um universo de Movimentos Sociais, 

alguns articulados pela classe dominante, que lutam por território, se utilizam da violência 

como tática e têm na sua estratégia a defesa da propriedade privada da terra de forma 

irrestrita. Nesse modelo se enquadra a União Democrática Ruralista (UDR). Também 

existem Movimentos Sociais que representam a classe trabalhadora, lutam pela terra e 

território, e utilizam como uma das táticas a ocupação de terras. No entanto, sua estratégia 
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final é de apenas criar medidas mitigadoras no sistema vigente, como é o caso da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). 

              Nessa diversidade, os Movimentos Sociais, como MST, MTST, MLST, MAB, 

MCP, LCP e Terra Livre constituem-se a partir da classe trabalhadora ampliada, observa 

Thomaz Junior (2012). Isso faz com que as diversas frações da classe trabalhadora 

ampliada realizem a luta por território no campo, na cidade ou em ambos. Dos 

Movimentos Sociais elencados no começo deste parágrafo, podemos dizer que todos 

defendem, com maior ou menor intensidade, a perspectiva de compreensão da sociedade 

através das classes sociais. Com base nas leituras a partir desses movimentos, percebe-se 

uma posição comum, que pressupõe dois blocos de classes sociais antagônicos. Os nomes 

dados para esses blocos são diversos, já que cada Movimento tem sua linguagem popular. 

A partir desse entendimento, é que utilizamos o conceito de classe ampliada de Thomaz 

Junior (2012).  

 Uma de suas táticas é a ocupação e a estratégia fim é a destruição do sistema 

vigente, seguida da construção de outro modelo mais igualitário. Pode-se dizer que 

movimentos como MST, MTST, MLST, MAB, MCP, LCP, Terra Livre, entre outros, se 

enquadram nessa perspectiva macro. Contudo, apesar das táticas em comum, como as 

ocupações, acampamentos e manifestações, esses Movimentos têm leituras extremamente 

diferentes da realidade, fazendo com que as táticas sejam efetivadas com maior ou menor 

intensidade temporal e espacial. 

Essas diferenças fazem com que, em alguns momentos, esses Movimentos sejam 

inconciliáveis e percam a unidade frente a uma estratégia comum. Há inúmeros elementos 

históricos, espaciais e culturais que podem explicar essas diferenças. Nesse sentido, há, 

como gênese, três aspectos fundamentais, que são as concepções de território, Movimento 

Social e classes sociais. Essas concepções devem ser tratadas numa perspectiva 

multidimensional, que auxiliará na identificação das similaridades e diferenças entre os 

Movimentos Sociais.  

O presente texto não tem a pretensão de esgotar as questões propostas, senão de 

equalizar os conceitos de território, classes sociais e movimento social, dentro de uma 

leitura do Terra Livre, articulando-a, em diálogo, com autores que trabalharam as 

temáticas. Esse diálogo é um instrumento para tentar estabelecer as espacialidades e 

territorialidades do Terra Livre.   

Serão utilizados como balizadores, nesse primeiro momento, os documentos 

produzidos pelo Terra Livre. Trata-se de uma peça de importância fundamental, pois os 
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manifestos de fundação de partidos e Movimentos Sociais, além de consolidar seus 

partos, são o primeiro pacto que baliza a atuação dessas organizações.  Pode-se observar 

isso no MTL e MTL-DI e também no Terra Livre, em cujo manifesto de fundação são 

apontados vários elementos da conjuntura, assim como as táticas e estratégias propostas.  

É nesse documento que se consegue visualizar quais são sujeitos com os quais o 

Movimento quer dialogar, quais são seus inimigos e ainda ‘‘filtrar’’ suas contradições. 

Por essas razões, atribui-se particular importância ao Manifesto do Terra Livre, como 

elemento para compreender a organização em várias perspectivas. 

Observa-se, no Manifesto do Terra Livre, a busca de interlocutores, que fica 

evidenciada em quatro momentos: ‘‘Nos dirigimos aos trabalhadores, trabalhadoras, 

jovens, idosos, homens e mulheres do campo e da cidade, brasileiros [...]’’  ; ‘‘De Norte 

a Sul sangra o nosso País, na miséria dos sem-terra e do assalariado do campo[...]’’; ‘‘Não 

apresentam nenhum projeto capaz de melhorar a vida do povo’’;  e ‘‘Como brasileiros, 

trabalhadores, intelectuais, estudantes, sem-terra, sem-teto, nós reconhecemos como 

filhos da nossa América’’ (TERRA LIVRE, 2008, s.p.). A interlocução buscada é 

bastante ampla e diversa, e vai dos sem-terra aos intelectuais. 

Essa amplitude na interlocução faz com que o Movimento se utilize de termos 

como “povo”, bastante utilizado em discursos de campanhas eleitorais e em 

pronunciamentos no Parlamento, e presente na constituição de 1988, no 

Art. 1º  Parágrafo único: ’’Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição’’ (BRASIL, 1988, 

s.p.). 

A palavra povo tem uma grande amplitude e várias dimensões, como em Rousseau 

(1997), para quem o povo é o conjunto de pessoas que compõe a coletividade política, 

que forma o corpo moral. Ao estabelecer “povo” como interlocutor, o Terra Livre tenta 

aumentar seu raio de ação, porém corre o risco de promover uma negação da classe, uma 

vez que o povo brasileiro é constituído por todos os brasileiros e brasileiras que nasceram 

ou foram naturalizados. Isso faz com que as classes sociais sejam diluídas, de sorte a abrir 

uma brecha, que pode se tornar uma fenda para um nacionalismo, capaz de sufocar a 

compreensão das classes sociais e é elemento de dominação utilizado pela burguesia. 

Dois outros importantes sujeitos presentes no Manifesto do Terra Livre são 

estudantes e trabalhadores e trabalhadoras, cuja primazia é bastante distinta, porém 

relevante para se pensar elementos da compreensão de classes sociais.  Nesse sentido, 

estudante é uma condição e não se caracteriza como classe social, senão uma categoria 
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social que aglomera várias classes que podem ser antagônicas. Isso faz com que a questão 

de classe seja pormenorizada. Outro aspecto importante é a atualização trabalhadores e 

trabalhadoras, que foi uma tentativa do movimento de quebrar o androcentrismo interno, 

o que porém não avançou no documento onde, assim como nos demais, a masculinização 

da escrita está presente, de sorte a demonstrar a falta de cotas ou paridade nos espaços de 

poder do Movimento. 

 Mesmo com essa amplitude generosa com as/os interlocutores, o Movimento se 

utiliza de um outro expediente para se aproximar mais daqueles/as que lhe interessam.  A 

tática utilizada é descrever o polo opositor do Movimento, com o evidente objetivo de 

reforçar o canal de diálogo com seus interlocutores.  Ao apontar seus inimigos, o Terra 

Livre acentua o a sua intenção de estabelecer relações e ações com os trabalhadores e as 

trabalhadoras, estudantes, os/as sem-terra, os/as sem teto, intelectuais, juventude, 

assalariados do campo e despossuídos da cidade e do campo, sujeitos esses presentes no 

Manifesto.  

O Terra Livre deixa claro contra quem deve se insurgir: “Banqueiros, grandes 

empresários, grandes comerciantes, latifundiários e agronegócio, tecnocratas e executivos 

constituem uma minoria que exerce o poder através de uma máquina de propaganda [...]” 

(TERRA LIVRE, 2008, s.p.). Ao estabelecer esses dois polos, o Movimento reforça com 

quem quer ter interlocução e apresenta elementos de luta entre dois extremos, que podem 

ser entendidos também como luta de classes. Essa concepção de sujeitos, dos quais o 

Terra Livre quer se aproximar, foi pactuada em 30 novembro de 2008 no Manifesto da 

organização. Apesar disso, não se pode desconsiderar que os Movimentos Sociais são 

dinâmicos e acompanham o movimento da realidade. Nesse sentido, o Terra Livre não é 

diferente e, em 2011, se reuniu para seu primeiro congresso após dois anos, nove meses 

após o seu Manifesto de Fundação, para que sua base pudesse pensar a caminhada até 

aquele momento e planejar os próximos passos. Além do congresso, o Terra Livre possui 

outras instâncias de decisão e para compreendê-las é necessário descrever como se dá 

organização do Movimento. 

A descrição da forma como o Terra Livre se organiza é baseada em entrevista 

realizada pelo site Marxismo 21, em agosto de 2014, com a sua Coordenação Nacional. 

Ao responder a questão referente a sua organicidade, a coordenação esclarece que o 

Movimento se organiza através de organismos de base, que são acampamentos, 

assentamentos e núcleos de base. Esses organismos têm direções eleitas por seus pares e 

têm a função de representar os acampamentos e ocupações, e colocar em prática as 
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deliberações desses coletivos. Outra tarefa dessas direções é formar os conselhos de 

representantes dos acampamentos, assentamentos e núcleos. Pode-se dizer que essa é a 

forma de organização de base do Movimento. Outro elemento presente na organização 

do Terra Livre são as direções regionais e nacionais, eleitas em congressos regionais, que 

ocorrem no intervalo de dois anos, e nacionais, realizados a cada três anos. O número de 

delegados de cada acampamento, assentamento e núcleo, é baseado na proporcionalidade 

e o número de membros na direção é acordado nos congressos. Conforme já apontado, 

não foi encontrado em nenhuma forma escrita nas resoluções congressuais, ou mesmo em 

outros documentos, elementos de paridade de gênero ou de proporcionalidade no aspecto 

orientação sexual. A supor que esse processo exista, ele se dá apenas de maneira oral.    

A organização do Terra Livre auxilia a compreender como o Movimento 

estabelece seus pactos e quais são as táticas utilizadas. Analisando o Marxismo 21 (2014), 

constata-se que a forma autônoma de escolha das direções das instâncias de base é 

bastante relevante por trazer organicidade para os enfrentamentos, como se observa em 

um trecho da entrevista:  

 
‘‘As pautas de lutas se dão a partir das necessidades das famílias 

acampadas ou assentadas, no caso do campo; na cidade, na luta por 

moradia em reuniões, trabalho de base, fazemos marchas, ocupações 

rurais e urbanas e outras ações que julguemos convenientes em busca 

das reivindicações junto aos governos e patrões.’’ (MARXISMO 21, 

2014. p.01) 

 

A forma organizativa do Terra Livre traz a liberdade do local para suas decisões, 

mantida uma relação com o todo na escala regional ou nacional. Isso faz com que os 

congressos regionais e nacionais sejam instâncias para pactuar, construir e avaliar táticas, 

além de traçar estratégias com base na análise que o Movimento realiza da conjuntura. 

Em 2011, no primeiro congresso do Terra Livre, identifica-se um afunilamento dos 

sujeitos com os quais o Movimento pretende dialogar. Se no manifesto encontra-se um 

conjunto vasto de possíveis interlocutores, no I Congresso, realizado no município de 

Brazabrantes, Goiás, entre 09 e 11 de setembro 2011, aparece somente o termo classe 

trabalhadora. Isso reverberou nas principais discussões do encontro, especialmente em 

virtude da relação do Terra Livre com a CONLUTAS, e resultou em três posições, 

amplamente debatidas. A primeira defendia que Movimento deveria integrar-se à 

CONLUTAS; a segunda postulava a não integração; e a terceira propôs a condição de 

observador da Central. Conforme Terra Livre (2011) a última posição foi vencedora: 
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Ao final de uma longa discussão a maioria dos delegados optou por 

reafirmar sua posição de observador e participante do processo de 

recomposição de uma nova central unitária da classe trabalhadora, 

portanto decidiu-se a não compor organicamente a nenhuma central, a 

não ser que aconteça um processo de recomposição no futuro ou haja 

uma mudança na conjuntura que justifique a mudança de posição. 

(TERRA LIVRE, 2011, s.p.) 

 

         O Terra Livre vislumbrava uma nova reorganização da classe trabalhadora e é 

verdade que o MTL apostou nesse movimento ao ser um dos fundadores da CONLUTAS, 

concebida para romper com modelo CUT, que representa somente os trabalhadores 

sindicalizados. O projeto da CONLUTAS foi/é mais amplo, pois além dos sindicatos, ela 

incorpora os Movimentos Sociais do campo e da cidade. Contudo, o projeto pensado no 

início dos anos 2000 não prosperou e o que de fato aconteceu no Brasil foi o 

fracionamento das centrais sindicais. De acordo com Brasil (2016), nesse ano havia 12 

Centrais Sindicais no País, embora, de acordo com a Lei nº 11.648, de 30 de março de 

2008, somente Central Única dos Trabalhadores  (CUT), União Geral dos Trabalhadores 

(UGT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiros (CTB), Força 

Sindical(FS), Central dos Sindicatos brasileiros (CSB) e a Nova Central Sindical de 

Trabalhadores (NCST) participam das mesas nacionais de negociação para representar os 

trabalhadores brasileiros em fóruns tripartites, conselhos e colegiados. Isso mostra que as 

outras seis centrais não têm representatividade institucional. No quadro 1 pode-se 

observar a representatividade das centrais sindicais, de acordo com Brasil (2016) 

 

Centrais Sindicais 

Sindicatos Trabalhadores Filiados 

nº % nº % 

CUT - Central Única dos Trabalhadores 2.319 21,22 3.878.261 30,40 

UGT - União Geral dos Trabalhadores 1.277 11,69 1.440.121 11,29 

CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

do Brasil 
744 6,81 1.286.313 10,08 

FS - Força Sindical 1.615 14,78 1.285.348 10,08 

CSB - Central dos Sindicatos Brasileiros 597 5,46 1.039.902 8,15 

NCST - Nova Central Sindical de Trabalhadores 1.136 10,4 950.240 7,45 

CONLUTAS 105 0,96 286.732 2,25 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11648.htm
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CGTB - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil 217 1,99 239.844 1,88 

CBDT - Central Brasileira Democrática dos 

Trabalhadores 
94 0,86 85.299 0,67 

PÚBLICA 21 0,19 16.580 0,13 

INTERSINDICAL 1 0,01 1.739 0,01 

Central Unificada dos Profissionais Servidores 

Públicos do Brasil 
3 0,03 875 0,01 

UST - União Sindical dos Trabalhadores 6 0,05 791 0,01 

Sem declaração de filiação/Centrais não cadastradas 2.791 25,54 2.245.076 17,6 

Total 10.926 100 12.757.121 100 

     
Quadro 1. Relação das centrais sindicais, dos sindicatos filiados e número de trabalhadores. Fonte 

Secretaria Trabalho 2016. 
  

Para Guimarães Junior (2016), os governos petistas realizaram um processo de 

contrarreforma sindical e uma das medidas foi a  Lei nº 11.648, de 30 de março de 2008. 

Outras medidas foram: a concentração das decisões nas centrais sindicais, esvaziando as 

decisões de sindicatos e a concentração de recursos nas centrais sindicais. Esses 

elementos fizeram com que as centrais que não tiveram o reconhecimento do governo 

tivessem um esgarçamento com sua base, uma vez que não participavam dos espaços de 

discussão e seus recursos para promover a luta foram limitados. 

             É possível sugerir, como leitura política, que todos esses processos fizeram com 

que o Terra Livre entendesse que sua participação como observador na CONLUTAS seria 

o mais assertivo naquele momento histórico, já que a Central, mesmo depois de duas 

décadas, não se transformou em uma das maiores e mais populares do Brasil. Se utilizados 

os dados do Secretaria do Trabalho do ano de 2016, a CONLUTAS representa menos de 

1% dos sindicatos brasileiros e 2,25% dos trabalhadores e trabalhadoras sindicalizados, 

cujo índice no País é de apenas 14%.  

Com base nesses dados, se observa a dificuldade de sindicalização da classe 

trabalhadora no Brasil, que, no nosso entendimento, pode estar relacionado: à 

desverticalização dos procedimentos produtivos das empresas; ao deslocamento das 

unidades pelo território em escalas regionais, nacionais e mundiais; à implantação de 

novas organizações dos processos produtivos; e à ampliação do mando sobre as atividades 

produtivas pelas empresas, excluindo os trabalhadores dessa dinâmica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11648.htm
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            Existem outras leituras para o processo da queda da sindicalização. Para Oliveira 

(2003), os sindicatos e centrais sindicais não se encontravam plenamente acomodados à 

regulação sindical, incluindo aqueles que haviam se rebelado contra ela cerca de vinte 

anos antes da mudança da legislação.  

Nos estudos de Rodrigues (1999), o fenômeno da "dessindicalização " se dá em 

escala mundial e a hipótese geral para esse fenômeno é bastante complexa e difícil de 

demonstrar. Não obstante, ele aponta que elementos como as mudanças de tecnologia, no 

mercado de trabalho, nos modos de gestão das empresas, ajudam nessa compreensão. O 

autor destaca ainda que as causas do recuo do sindicalismo mundial devem ser pensadas 

e estudadas a partir de uma caracterização importante entre fatores políticos e 

econômicos. Nesse sentido, as mudanças políticas seriam utilizadas como estratégias 

empresariais anti-sindicais, que se somariam à burocratização das organizações, à 

incompetência de lideranças sindicais, à ascensão de governos hostis e a uma legislação 

anti-sindical. Essas perdas no processo de sindicalização são cíclicas e pode haver 

mecanismo para sua recuperação em outro período. No entanto, Rodrigues (1999) aponta 

que as causas econômicas são os pilares desse processo de perda de sindicalização dos 

trabalhadores. Assim, as alterações na economia, na tecnologia, no mercado de trabalho 

ou na estrutura social, aliadas às perspectivas da instituição sindical, são fatores que fazem 

com que a sindicalização não avance, ao contrário, recue com está ocorrendo. Existem 

outros aspectos levantados por Rodrigues (1999), como individualismo, a queda do muro 

de Berlim e o fim do socialismo real.      

Se no I Congresso do Terra Livre, a classe trabalhadora é o sujeito com qual o 

Movimento quer fazer interlocução, quase de forma exclusiva, no II Congresso, em 2015, 

amplia-se novamente o leque de interlocutores e, no documento final, intitulado Carta de 

Brazabrantes-GO, aparecem, como sujeitos a incluir no diálogo político, Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros, Mulheres e Indígenas. Nesse sentido, 

um dos momentos importantes do encontro é a aprovação da resolução “Participar do 

Encontro Nacional pelas Reformas Populares, com vistas a contribuir na elaboração das 

propostas e construção da Frente de Lutas nacional, e do Espaço de Unidade de 

Ação’’(TERRA LIVRE, 2015, s.p.), embora o foco central de documento ainda seja a 

classe trabalhadora. 

Quando analisados esses três importantes documentos do Terra Livre, observa-se 

que o Movimento elabora uma discussão de classe que, embora colocada de forma 
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diferente da encontrada na Academia, fica evidente no Manifesto (TERRA LIVRE, 

2008), no I Congresso de 2011 e no II Congresso de 2015.  

É verdade que a relação classe e movimento social traz elementos de bastante 

complexidade, com possíveis aproximações e distanciamentos. No caso do Terra Livre, 

a adição da luta por território produz a relação entre movimento social e a classe, e oferece 

a convergência necessária entre teoria e prática. 

Nessa tríade - classes sociais, território e movimento social -, através da qual 

optou-se por descrever, compreender e analisar o Terra Livre como movimento social e, 

ao balizar leituras de movimento social com o Terra Livre, depara-se com um grande 

desafio. Por isso, partiremos de Gohn (2000), para quem os Movimentos Sociais fazem 

parte da História do Brasil. Segundo a autora  

 
Movimentos Sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico, 

construídas por atores sociais pertencentes a diferentes classes e 

camadas sociais. Eles politizam suas demandas e criam um campo 

político de força social na sociedade civil. Suas ações estruturam-se a 

partir de repertórios criados sobre temas e problemas em situações de 

conflitos, litígios e disputas. As ações desenvolvem um processo social 

e político-cultural que cria uma identidade coletiva ao movimento, a 

partir de interesses em comum. Esta identidade decorre da força do 

princípio da solidariedade e é construída a partir da base referencial dos 

valores culturais e políticos que compartilhados pelo grupo (GOHN, 

2000, p.13).  

 

Mesmo estabelecendo uma compreensão de movimento social, Gohn (2008) 

destaca que existe uma amplitude ideológica e um conjunto de diversidades e abordagens 

para estudar os Movimentos Sociais, como ocorre no Brasil e no restante do mundo. Para 

Gohn (2010) é um erro falar em uma teoria dos Movimentos Sociais, o correto é dizer 

que há teorias dos Movimentos Sociais. 

Com base nessa compreensão, é possível dizer que existem caminhos teóricos 

para compreender os Movimentos Sociais, como em Soares (1997), que afirma que os 

Movimentos Sociais constituem um meio de expressão das necessidades 

públicas, permitindo a aproximação entre o Estado e a sociedade e, consequentemente, o 

alcance de seu objetivo com o fim de assegurar o bem comum.  

Já na abordagem de Viana (2016), os Movimentos Sociais são movimentos de 

grupos sociais motivados pelo descontentamento com determinada situação específica, 

capaz de gerar senso de pertencimento, objetivos e mobilização. A abordagem desse autor 

associa Movimentos Sociais à questão de classe. Para ele, os Movimentos Sociais são 

monoclassistas ou policlassistas e podem ser classificados em três tipos: movimentos 
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conservadores, movimentos reformistas e movimentos revolucionários. A posição de 

Viana (2016) ajuda a compreender como os Movimentos Sociais se colocam no espaço 

através de dois elementos importantes para a compreensão de sua ação: sua composição 

de classe e a hegemonia instituída em seu interior. 

Se a Sociologia vem estudando os Movimentos Sociais há décadas, a Geografia 

brasileira começou a abordar a temática somente no último quartel do século XX, como 

destaca Pedon (2009). Para o autor, os estudos de Movimentos Sociais na Geografia 

ganha força a partir da Geografia Crítica, na década de 1980, porém é importante ressaltar  

que em 1950 e 1960 geógrafos como  Manuel Correia de Andrade e Josué de Castro se 

afastavam das pesquisas vinculadas às correntes dominantes à época, a Geografia 

Tradicional e a Teorética, para estudar Movimentos Sociais. 

A incorporação dos Movimentos Sociais como agenda de pesquisa para a 

Geografia, segundo Pedon (2009), está associada a Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que 

publicou, no Boletim Paulista de Geografia em 1983/84, artigo sobre as greves dos 

trabalhadores nos laranjais em São Paulo. Ruy Moreira também concorreu para esse 

destaque com a publicação do livro “O movimento operário e a questão cidade-campo no 

Brasil”, em 1985. Pedon (2009) entende que esses dois geógrafos são importantes por 

destacar a temática Movimentos Sociais na Geografia, porém para o autor não se tem 

avanços do ponto de vista teórico e metodológico. 

Pode-se afirmar que estudos dos Movimentos Sociais na Geografia brasileira é 

algo bastante recente, se pensados na escala temporal da construção do conhecimento. 

Nessa caminhada que a Geografia tem no estudo dos Movimentos Sociais, autores como 

Castro (2013) realizam uma divisão, em três perspectivas analíticas, de como a Geografia 

trata a temática. A primeira delas é a Geografia da organização dos Movimentos Sociais, 

que trabalha a forma como esses movimentos se organizam em sua relação com o Estado. 

Esse viés recorre intensamente ao recurso da descrição e seus principais expoentes são 

Maria Terezinha de Soares Segadas, Satiê Mizubuti e Júlia Adão Bernardes. A segunda 

é a Geografia das lutas sociais, que aborda as lutas dos Movimentos Sociais pelo território 

como processos que evidenciam as contradições de classe e a luta pela terra. Os principais 

autores dessa linha são Ariovaldo Umbelino de Oliveira e Marcelo José Lopes de Souza. 

A terceira perspectiva, a mais contemporânea entre as três, estuda e pesquisa os 

Movimentos Sociais dentro de uma abordagem metodológica espacial e territorial. Nela 

se encontram Fernandes e Porto-Gonçalves, que elaboraram uma proposta teórica e 
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conceitual para que a Geografia estudasse os Movimentos Sociais com base em conceitos 

socioespaciais.  

A elaboração de Fernandes começa em 1994 e 1999, porém a mesma floresce 

com o artigo “Movimento Social como Categoria Geográfica”, publicado em 2000. Com 

esse trabalho, nasce um movimento na Geografia brasileira para adotar a teoria e os 

conceitos desenvolvidos pelo autor e a Rede Data Luta4 será um dos instrumentos. A base 

conceitual defendida por Fernandes, Porto-Gonçalves e Pedon parte de duas categorias 

que são balizares da Geografia, que é o espaço e o território. Dessa forma, a Geografia 

deveria estudar e pesquisar os Movimentos Sociais através dessas vertentes. Isso fez com 

que esses autores dividissem os Movimentos Sociais em dois: os socioespaciais, que têm 

o espaço como núcleo; e os socioterritoriais, cujo centro residiria no território.  

Surgiram, porém, críticas a esse modelo teórico empregado nos trabalhos de 

Fernandes, por ele denominado de “Geografia dos Movimentos Sociais”. Uma dessas 

críticas pode ser encontrada em Mendonça (2004), que em sua tese de doutorado dedica 

um capítulo, intitulado “Leituras Geográficas dos Movimentos Sociais”, a discutir os 

Movimentos Sociais. A crítica de Mendonça (2004) se baseia em dois aspectos. Em 

primeiro lugar, o fato do modelo teórico de Fernandes somente ter trabalhado com o MST. 

Em segundo lugar, porque não foi considerado o caráter emancipatório dos Movimentos 

Sociais em relação à espacialização e a territorialização, posto que, a relação capital 

versus trabalho é fundamental nas relações que um grupo social estabelece com o espaço 

e suas amarrações. 

 
4 A Rede DATALUTA é coordenada pelo Núcleo de Pesquisas, Estudos e Projetos de Reforma Agrária 

(NERA), vinculado ao Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, 

Campus de Presidente Prudente; e sua base é formada por grupos de pesquisas e laboratórios de várias 

regiões do país: o Laboratório de Geografia Agrária – LAGEA, da Universidade Federal de Uberlândia; o 

Núcleo de Estudos Territoriais e Agrários – NaTERRA, Universidade Federal do Triângulo Mineiro; o 

Laboratório de Geografia das Lutas no Campo e na Cidade – GEOLUTAS, do Departamento de Geografia 

da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Marechal Rondon; o Núcleo de Estudos 

Agrários – NEAG, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; o Grupo 

de Pesquisas em Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade – GECA, da Universidade Federal de 

Mato Grosso; o Laboratório de Estudos Rurais e Urbanos – LABERUR, do Departamento de Geografia da 

Universidade Federal de Sergipe; o Grupo de Estudos sobre Trabalho, Espaço e Campesinato – GETEC, 

da Universidade Federal da Paraíba; o Laboratório de Estudos Territoriais – LABET, do Campus de Três 

Lagoas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul; o Laboratório de Geopolítica, Análise Regional e 

Teoria Social Crítica – GEOMUNDI, do Departamento de Geografia IGCE da Universidade Estadual 

Paulista – Unesp, Campus de Rio Claro; o Núcleo de Estudos e Pesquisas Agrárias sobre Desenvolvimento, 

Espaço e Conflitualidades – NEADEC, da Universidade Federal do Pará e o Laboratório de Estudos 

Regionais e Agrários no Sul e Sudeste do Pará – LERASSP, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará.  Essa rede teve com um dos principais projetos a construção do DATALUTA – Banco de Dados da 

Luta pela Terra é um projeto de extensão e pesquisa criado em 1998 no NERA.  
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Mendonça (2004) vai além quando afirma que não há uma ‘‘Geografia dos 

Movimentos Sociais’’ e sim ‘‘leituras geográficas dos Movimentos Sociais’’.  

Incorporamos as ponderações que Mendonça (2004) faz em relação à tentativa 

de estabelecer os Movimentos Sociais dentro da Geografia, com as duas vertentes 

movimentos socioespaciais e movimentos socioterritoriais, e partimos da compreensão 

de que o território, o espaço, o lugar, a região e a paisagem são categorias que se 

relacionam com os Movimentos Sociais. Nesse sentido, ao tentar categorizá-los apenas 

em dois, restringe-se o universo de Movimentos Sociais e suas complexidades. Outro 

elemento que deve ser apreciado, é a interdisciplinaridade para estudos dos Movimentos 

Sociais, aspecto que entendemos, a partir de estudos e reflexões, que transcendem os 

conceitos socioespaciais e socioterritoriais e aumentam a possibilidade de diálogo com 

outros ramos do conhecimento. Dessa forma, para analisar e compreender os Movimentos 

Sociais, utilizaremos conceitos da História, Sociologia, Ciência Política e Geografia, 

sabendo ainda que esse leque pode ser ampliado.    

Esse conjunto de reflexões e elaborações a respeito dos Movimentos Sociais, que 

Viana (2016), Soares (1997), Gohn (2000) e Mendonça (2004) elaboraram, pode ser 

encontrado no Terra Livre. No Manifesto do Terra Livre, o Movimento se coloca como 

uma alternativa para organizar trabalhadores, a juventude e os excluídos do campo e da 

cidade. O mesmo documento deixa a possibilidade de fusão com outros Movimentos 

Sociais que tenham como norte acabar com o abismo social que caracteriza a sociedade. 

Já na Carta de Brazabrantes-GO, o Terra Livre deixa claro a sua vocação de movimento 

social que busca articulação com outros Movimentos Sociais, isso pode ser comprovado 

em uma das resoluções, na qual se coloca favorável à construção de uma frente que abarca 

o Movimento do Passe Livre, Movimento contra as obras da Copa do Mundo e 

Movimentos Feministas e LGBT . 

A articulação com outros Movimentos Sociais se incorpora à leitura que o Terra 

Livre tem da ampliação da classe e dos territórios. Por essa razão se faz necessário, não a 

leitura de território, mas leituras do conceito de território, que estabeleçam diálogo com 

o Terra Livre, dentro dos aspectos de classes sociais, território e Movimento Social. 

Desses três aspectos, o território parece ser de análise mais confortável, porém tem suas 

complexidades. 

Um primeiro ponto que queremos deixar claro, é que a categoria território não é 

feudo da Geografia, pois outras ciências como Biologia, Economia, Sociologia, 

Antropologia, Ciência Política e História, se utilizam do território para fazer suas 
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descrições e análises. Isso faz com que estabelecer um conceito para território seja algo 

bastante complexo, uma vez que todas essas ciências têm suas atribuições teóricas e 

metodológicas para o conceito de território. Isso oferece, tanto a possibilidade de 

aproximação, como o risco de distanciamento.  

Por essa razão, faremos a leitura do território dentro da Geografia. Não obstante, 

buscaremos outros estreitamentos importantes, já que não é nossa intencionalidade 

refazer discussões bibliográficas do conceito de território que foram/são realizadas com 

envergadura teórica por autores como Souza (2000, 2009), Raffestin (2009) e Haesbaert 

(2009).  

O significativo tempo de pesquisa dedicado por esses autores para revisitar, 

experimentar, teorizar e conceituar território, pode ser explicado pela amplitude capaz de 

definir o que é território. Esse alargamento conceitual pode ser entendido, ao mesmo 

tempo, como carência da Geografia enquanto ciência, mas também como uma de suas 

grandes virtudes. O  fato é que o território é conceituado de múltiplas formas, em razão 

de diferentes elementos como métodos, metodologias, sujeitos da pesquisa, conjunturas, 

além de outros aspectos ideológicos e políticos, fazendo com que a utilização do território 

seja uma armadilha, capaz de aprisionar a classe ou ser objeto de sua emancipação, a 

depender das vertentes abordadas.  

Colocados esses elementos, deixamos pontuado que o nosso intuito é fazer e trazer 

leituras do território a partir dos Movimentos Sociais e das classes sociais, para 

estabelecer diálogos com o Terra Livre. Nesse sentido, o foco da análise será a tríade que 

estamos trabalhando no diálogo com o Terra Livre.  

Esse caminho fica evidenciado e nos parece coerente e assertivo, a partir de 

Mendonça (2004), para quem a relação território e movimento social é bastante possível: 

  
Dessa forma, a leitura do território carece da investigação sobre os 

Movimentos Sociais, implicando numa postura política de relevância 

na interpretação das múltiplas relações macrosocietais e suas relações 

com as vivencias e experiências construídas no cotidianamente nos 

territórios. (MENDONÇA, 2004, p.38). 
 

Sendo um caminho possível, vamos pavimentá-lo com autores que realizaram a 

terraplanagem do conceito de território. Um deles foi Ratzel (1990), para quem o território 

se constitui a partir da relação entre o povo e o solo, sendo que elementos como moradia 

e alimentação estão no cerne do mesmo. Tais elementos podem ser encontrados no Terra 

Livre, cuja leitura de povo é bastante expressiva no Manifesto do Terra Livre de 2008. 
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Essa ideia de povo é bastante representativa nesse documento, que também destaca, de 

forma expressiva, os elementos moradia e alimentação, o que abre a possibilidade de uma 

leitura de território envolvendo o Estado. 

O território elaborado por Ratzel, (1990) tem uma pequena entrada no Terra Livre, 

mas acreditamos que sem muita envergadura, já que, mesmo as contradições que o termo 

povo condensa, nos parece utilizado apenas no nascimento do Movimento, para depois 

perder força e relevância. Por outro lado, o conceito de território desenvolvido por 

Raffestin (1993), talvez esteja em melhor sintonia com os elementos com os quais o Terra 

Livre se envolve nos últimos anos, já que a proposição de território desse autor traz a 

relação de poder como elemento central para pensar o território. Nessa conceituação, os 

elementos de classe estão presentes, já que o território é pensado e elaborado na totalidade 

e isso faz com indivíduo não represente o poder, mas sim a soma de indivíduos que podem 

ser uma classe, o que abre uma possibilidade teórica e prática de que uma classe tenha o 

poder no território.  

Para o Terra Livre, esse elemento é latente, já que o movimento se coloca como 

um dos componentes para se sobrepor às classes dominantes, que se apropriam do 

território e da força de trabalho. Esses pontos podem ser verificados nos aspectos teóricos 

e práticos do movimento. Do ponto de vista teórico, eles se dão quando o Terra Livre 

estabelece em seus documentos Manifesto (2008) e I e II Congresso, que as ocupações 

são uma das táticas do movimento para romper as cercas da classe dominante. Na prática, 

a ocupação constitui uma nova relação de poder que escancara e expõe a propriedade 

privada e coloca em xeque o poder de proprietários fundiários urbanos e rurais, abrindo 

a possibilidade para construção de territórios da classe. 

Nessa miscelânea, para conceituar o território, elementos como tempo e processos 

são importantes balizadores, que aproximam e distanciam as tentativas de conceituação. 

Isso pode ser visto em Fernandes (2000), que estabelece uma diferenciação entre 

ocupações, acampamentos e assentamentos, nas categorias geográficas de espaço e 

território. O autor entende que ‘‘Os acampamentos são espaços e tempos de transição na 

luta pela terra’’ (FERNANDES, 2000, p. 09), posição reafirmada na proposição ‘‘O 

acampamento é o lugar de mobilização constante. Além do espaço de luta e resistência, é 

também espaço interativo e espaço comunicativo’’ (FERNANDES, 2000, p. 19). Já o 

assentamento é, para o autor, considerado um território: ‘‘Entre o tempo de acampamento 

e a conquista do assentamento (que configura a territorialização) desenvolve-se a 

espacialização.’’  
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Espaço e território são categorias diferentes e mesmo que o território se 

consubstancie no espaço, a diferença entre ambos é bastante grande. Segundo Raffestin 

(1993), para compreender o território é necessário compreender o espaço como algo 

precedente a qualquer ação, preexistente a qualquer ato. A partir de Raffestin (1993), o 

espaço é transformado quando um ator expressa ação para se apropriar do mesmo.  

Se partirmos de Raffestin (1993), as ocupações e acampamentos não podem ser 

considerados espaços pois, uma vez que os atores têm atuação no espaço, ele deixa de ser 

‘‘dado’’ para ser apoderado. Isso demonstra que ‘‘O espaço é a prisão original” e o 

território é a prisão que os homens constroem para si (RAFFESTIN, 1993, p. 144).’’ 

As diferenças de entendimento do território, podem trazer grandes divergências 

metodológicas, com reflexo na compreensão da realidade. Se no Brasil temos 9.394 

assentamentos, de acordo com INCRA (2019), poderíamos dizer, segundo Fernandes 

(2000), que eles seriam a fração dos territórios camponeses no Brasil. A partir dessa 

concepção de território, excluiríamos milhares de acampamentos e ocupações como 

territórios. Por essa razão, partimos da premissa de que os acampamentos e ocupações 

são territórios a partir do momento em que deixam suas marcas através do trabalho de 

homens e mulheres e que estejam presentes nas mentes de mulheres, homens e crianças. 

Esse debate tem influência direta nos produtos que resultam da construção de uma 

cartografia dos territórios camponeses. Se tomássemos como base a posição de Fernandes 

(2000), teríamos um resultado bem diferente. 

Isso faz com que, em nossa cartografia, consideremos que os territórios são 

formados por ocupações, acampamentos e assentamentos, instigados, organizados e 

planejados pelos Movimentos Sociais como elemento da classe, para estabelecer outras 

formas de poder nesses territórios. Nessa perspectiva, Mendonça (2004) nos aponta que 

os Movimentos Sociais são esses agentes que modificam o espaço e constroem territórios: 

‘‘Os Movimentos Sociais que lutam pela terra no Brasil são legítimos produtores de 

espaços geográficos, denotando distintos territórios e diferentes formas de concreção 

espacial, ou seja, de territorialidades’’ (MENDONÇA, 2004, p.52). Por essa análise, as 

leituras de território se aproximam do Terra Livre.  

Pode-se estabelecer que o território é elemento fundante para compreensão do 

Terra Livre como movimento social a serviço da classe e de suas demandas, que do ponto 

de vista tático podem ser demandas dentro e fora sistema, mas que condensam a estratégia 

final do movimento, cuja essência é a construção de sociedade igualitária.    
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Nossas leituras e análises dos documentos do Terra Livre nos levam ao caminho 

do entendimento que ele é um movimento social que tem na sua trajetória de gestação, 

nascimento e crescimento, os elementos da classe. Mas qual seria concepção de classe do 

Terra Livre? A partir dos documentos como o Manifesto, I e II Congressos, podemos 

apontar que o Terra Livre trabalha com a centralidade da classe trabalhadora. Outro ponto 

fulcral, é que na sociedade existe conflito entre classes sociais. A partir dessa 

compreensão, acreditamos que as classes sociais descritas e vivenciadas pelo Terra Livre 

podem estar em diálogo teórico e prático com dois autores que elaboram teorias para as 

classes sociais, que são Edward Palmer Thompson e Antônio Thomaz Junior.   

Sabemos que a temática classes sociais carrega muita controvérsia, o que pode 

se comprovar em Bobbio (1998) e Bottomore (1997). Nesses dicionários, temos 

definições de classes sociais bastante díspares, o que se dá também em vários escritos no 

século XX e XXI. Ao estabelecer um diálogo do Terra Livre com Thompson e Thomaz 

Júnior, pretendemos que a compreensão de classes sociais extrapole a esfera puramente 

conceitual. Para tanto, se faz necessário estabelecer uma ligação que tenha aspecto 

político. Dessa forma, teremos os entendimentos, os limites e as contradições que o Terra 

Livre tem ao trabalhar com as classes sociais. Para que esse diálogo seja relevante, 

traremos as nossas leituras de classes sociais, que repousam sobre dois aspectos: o 

primeiro é a política dentro de campo; e o segundo é que as classes estão em construção, 

em um processo de grandes transformações. Apesar disso, elementos como a luta de 

classes e a exploração de classes continuam latentes neste momento histórico e 

continuarão no sistema capitalista. Por essa razão, esse diálogo não termina neste texto, 

apenas se inicia, com seus limites, contradições e convergências.    

Inicialmente, um dos critérios bastante utilizados para definir classes sociais parte 

do entendimento de que são os proprietários os que detêm a posse dos meios de produção, 

enquanto os trabalhadores e as trabalhadoras vendem aos proprietários sua força de 

trabalho como condição de sustento. Esse critério para definir classes sociais foi utilizado 

por Pomar (2013), que postula existir, entre essas duas classes, as classes médias, que 

seriam setores como pequenos proprietários e antigos profissionais liberais. 

Outra forma de conceber classes sociais é utilizar a renda e o consumo como 

critério, forma essa utilizada por Goldthorpe (1987), para quem a renda e o consumo são 

critérios balizadores para fazer divisão de classes. Nesse sentido, compreendemos que 

dividir as classes a partir da renda pode provocar deformações analíticas, já que as 

estratificações subdimensionam as classes, reduzem-nas a critérios conjunturais e 
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escamoteiam os conflitos de interesse mais profundos. Notadamente, essa forma de 

conceituar classe privilegia aquela que está no poder. Igualmente, discordamos da forma 

utilizada por Pomar (2013), quando ele estabelece a classe média. Nessas duas análises, 

a categoria trabalho não é levada em conta e consideramos que esse é dos elementos mais 

relevantes para pensar as classes sociais. 

A diversidade da compreensão das classes sociais e suas contradições estão 

presentes nos Movimentos Sociais, como, por exemplo, no MST, cujas compreensão de 

classe e contradições podem ser vistas na própria bandeira e no nome, que é Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Já o Movimento Camponês Popular (MCP) tem no 

nome e na bandeira a palavra camponês. A partir dessas expressões, pode-se inferir que 

o MST e o MCP teriam concepções diferentes de classes sociais e a escolha do nome faz 

parte de opção política, feita em 1984 pelo MST e em 2008 pelo MCP, quando de seus 

nascimentos. Conforme já aludido, eram conjunturas diferentes em 1984 e 2008, o que 

ajuda a explicar, sem esgotar o debate, a concepção de classe presente em 1984 e 2008, 

assim como nos dias atuais.  

A intenção neste momento, não é debater tal concepção no MST e no MCP, mas 

somente estabelecer que há diferentes compreensões nos Movimentos Sociais, cujas 

leituras diferentes da classe, seja na construção conceitual, seja na prática, reverbera nas 

opções políticas, tanto na tática quanto na estratégia.   

Fica evidente o terreno pantanoso que é a multiplicidade conceitual e analítica das 

classes sociais. Para Ariovaldo Umbelino de Oliveira, o campesinato é uma classe social 

presente no sistema capitalista e “o campesinato e o latifúndio devem ser entendidos como 

de dentro do capitalismo e não de fora deste […]’’ (OLIVEIRA,2007). Para defender o 

campesinato como classe, o autor parte de Marx (1984), para quem a sociedade capitalista 

é formada por três classes sociais: 

 
os proprietários de mera força de trabalho, os proprietários de capital e 

os proprietários fundiários, que têm no salário, no lucro e na renda da 

terra suas respectivas fontes de rendimento, isto é, os assalariados, os 

capitalistas e os proprietários fundiários, formam as três grandes classes 

da sociedade moderna, fundada no modo de produção capitalista.”. 

(Marx, 2017, p. 947 e 948). 
 

Essa premissa está formulada no livro III do Capital, capítulo 57. A elaboração 

que se pretende, com relação às classes sociais, promove um encontro entre Marx (1984) 

e Martins (1981), dado que este estabelece que a classe de proprietários de terra pode ser 

dividida em duas subclasses: fazendeiros e camponeses.  
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Todo esse arcabouço tem sua importância teórica e prática e ajudam na 

compreensão de classe, embora tenham suas fragilidades, já que teorizar a realidade é 

algo extremamente complexo, ainda que necessário. Mesmo entendendo a importância 

dessas teorias, acreditamos que o diálogo entre o Terra Livre e a compreensão de classe 

social se dá a partir de Edward Palmer Thompson, cuja formulação é bastante pertinente 

e válida para nos ajudar na travessia desse pântano que é a discussão sobre classes sociais.  

Para Thompson, o entendimento das classes sociais passa pela experiência 

humana e está associado ao processo histórico dialético que se estabelece com o ser social 

e a consciência social. Segundo o autor (1981), a classe tem sua experiência “determinada 

em grande medida pelas relações de produção”. Já o processo de consciência de classe se 

dá na “forma como essas experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em 

tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Se a experiência aparece 

como determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de classe” (THOMPSON, 

1987, 2011, p. 10). 

Para Thompson (1981), a experiência é um dos pilares, quando se pensa em classe 

e há dois tipos de experiências, a primeira (I) que é a vivida e a segunda (II) que é a 

percebida: 

 
A experiência I está em eterna fricção com a consciência imposta e, 

quando ela irrompe, nós, que lutamos com todos os intricados 

vocabulários e disciplinas da experiência II, podemos ter momentos de 

abertura e de oportunidade, antes do molde da ideologia se impor mais 

uma vez. (THOMPSON, 1981, p. 406) 

  

Outro elemento que Thompson atribui à classe é a consciência social, que se dá a 

partir da relação dialética entre experiência e consciência de classe. Dessa forma, ao 

mesmo tempo há uma base para pensar a classe, que é a ação de homens e mulheres, nas 

suas culturas e dentro de processo histórico, que faz com que seja possível analisar a 

classe social.  

Aqui Thompson nega o determinismo economicista e anti-histórico, para conceber 

o que é a classe, já que compreender a classe como produto das transformações das forças 

produtivas é um erro. A classe se consubstancia através das experiências humanas no 

conflito social. Logo, para Thompson (1979), é um erro tratar a classe apenas numa 

perspectiva da teorização conceitual, pois as experiências históricas de homens e 

mulheres, no processo de lutas de classes, e a consciência dessas experiências, é que dão 

forma e se descortinam como classe. 
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Dessa forma, Thompson (1979) afirma que, para perceber as características da 

classe trabalhadora, se faz necessário examinar as relações históricas próprias da luta de 

classes, no processo dialético entre ser social e consciência social. O autor propõe que as 

classes sociais fazem parte de um processo em formação e é através da luta que as mesmas 

são formadas. A dificuldade de estabelecer a classe vem da negação da categoria ou da 

sua estruturação que nega a história: 

 
[...] nenhuma categoria histórica foi mais incompreendida, 

atormentada, transfixada e des-historizada do que a categoria de classe 

social; uma formação histórica autodefinidora, que homens e mulheres 

elaboram a partir de sua própria experiência de luta, foi reduzida a uma 

categoria estática, ou a um efeito de uma estrutura ulterior, das quais os 

homens não são os autores mas os vetores. (THOMPSON,1981, p. 57). 

  

A partir dos documentos Manifesto, I Congresso e II Congressos do Terra Livre, 

compreendemos que trata-se de um Movimento Social  inserido na luta de classe, embora 

essa compreensão vá de encontro a Touraine (1989), para quem o movimento da realidade 

fez com que houvesse uma transformação, pela qual se substituiu a classe pelo movimento 

social. Para o autor, os conflitos não estão mais nas classes e sim na base dos Movimentos 

Sociais, essa negação pode estar associada à sua concepção de classe baseada unicamente 

no sistema produtivo.  

Compreendemos, por outro lado, que os Movimentos Sociais não são a negação 

da luta de classe, mas podem ser uma alternativa, através da qual as classes sociais se 

reproduzem. Dessa forma, o Terra Livre está inserido na luta de classe e, no diálogo que 

propomos, o Movimento adota, através das ocupações e acampamentos, a experiência e 

a consciência propostas por Thompson (1979), para a formulação de classe. 

Para Fernandes (2001), a ocupação é uma das formas pela qual a luta de classe se 

expressa: 

 
A organização de uma ocupação decorre da necessidade de 

sobrevivência. Acontece pela consciência construída na realidade em 

que se vive. É, portanto, um aprendizado em um processo histórico de 

construção das experiências de resistência. Quando um grupo de 

famílias começa a se organizar com o objetivo de ocupar terra, 

desenvolve um conjunto de procedimentos que toma forma, definindo 

uma metodologia de luta popular. Essa experiência tem a sua lógica 

construída na práxis. Essa lógica tem como componentes constitutivos 

a indignação e a revolta, a necessidade e 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, o movimento e a 

superação. (FERNANDES, 2001, p. 03). 
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Fica evidenciado para o autor que experiência e consciência de classe estão 

presentes no processo de ocupação. Dessa forma, o Terra Livre se insere na luta de classe 

e no processo de consciência da classe através das ocupações, forma trazida 

historicamente do MLST-L, MT e que teve continuidade no MTL. A ocupação concretiza 

a luta por território, que é uma das formas utilizadas por uma fração de Movimentos 

Sociais na construção da classe. No caso do Terra Livre, esses processos estão 

interligados em território, classe e movimento social, seja no campo ou na cidade. 

Os elementos território, classe e movimento social também são vivenciados nos 

acampamentos que, para Fernandes (2001), são espaços de mobilização, luta e resistência, 

pois neles a classe tem interatividade e comunicação. Entendemos que os acampamentos 

são territórios em que as várias experiências são trocadas e neles os indivíduos se 

reconhecem e forjam o pertencimento de classe. Esse reconhecimento se dá a partir da 

sociabilidade, da solidariedade, da organicidade das tarefas e do objetivo comum que é o 

território para reprodução da vida.  

O Terra Livre tem na sua base prática a ocupação e o acampamento como 

elementos centrais no processo de emancipação da classe trabalhadora, que busca por 

território para a reprodução da vida. Na Carta de Brazabrantes-GO, que resultou do II 

Congresso, uma das resoluções foi ‘‘ampliar e apoiar as ocupações no campo (incluindo 

indígenas e quilombolas) e na cidade’’ (TERRA LIVRE, 2015, s.p.). Nos acampamentos 

do Terra Livre, essa reprodução da vida se materializa na produção de alimentos, como 

podemos observar na figura 7.  

 

7. Produção de Alimentos no Acampamento Margarida Alves no município de Jataí no estado de Goiás. 

Fonte: Terra Livre (2016) 
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O diálogo entre Terra Livre e Thompson mostra-se possível, respeitando o tempo 

histórico e o espaço em que cada um se insere. Nessa interação da classe com o Terra 

Livre, também é possível inserir Thomaz Júnior. Para esse autor (2012), a classe 

trabalhadora é heterogênea, concepção que se ancora no que é reproduzido pelo Terra 

Livre, como parte de um acumulado do que foi construído no longo do processo de 

gestação do MTL e da sua prática, com pensamento e ação voltados  para uma concepção 

de classe trabalhadora ampliada. Essa concepção pode ser presenciada  

 
Com base nesses princípios anunciamos a criação de um novo 

Movimento político, social, que se somará com os demais que se 

proponham a enfrentar a desigualdade, a injustiça e a opressão. Um 

Movimento que desenvolverá suas ações organizadas os trabalhadores 

a juventude e excluídos do campo e da cidade (TERRA LIVRE, 2008, 

s.p.). 
   

O conceito de classe trabalhadora ampliada é desenvolvido por Antunes (2004), 

para quem todos aqueles que vendem sua força de trabalho estariam presentes na classe 

trabalhadora, de maneira a fazer com o que conceito fosse além do proletário industrial, 

dos assalariados do setor de serviços e alcançasse o proletariado rural. 

Ao utilizarem o conceito “classe trabalhadora ampliada”, Thomaz Júnior (2012) 

e Antunes (2004) fazem com que o camponês que Oliveira (2007) entende como classe 

social, seja subsumido em um grande ‘‘guarda-chuva’’. Para o Terra Livre, nos três 

documentos analisados até momento, encontramos como centralidade a classe 

trabalhadora e o camponês não é citado em nenhum desses três documentos. Isso, porém, 

não significa que o camponês seja relegado pelo Movimento. Em entrevista concedida 

em 2011 ao site do Terra Livre, Zelito F. Silva, da Coordenação Nacional do Movimento, 

a palavra camponês foi citada 17 vezes, enquanto classe trabalhadora nenhuma vez. O 

relato da entrevista tem seis laudas e, para além do aspecto quantitativo, o camponês 

aparece como elemento fundamental em importantes apontamentos, como, por exemplo: 

‘‘Sendo que a agricultura camponesa e familiar é responsável por 70% dos alimentos 

consumidos no mercado interno, por 3/4 dos empregos no campo, sem mencionar que o 

alimento produzido pela agricultura familiar é agroecológico’’ (TERRA LIVRE, 2011, 

p.02). 

Em outro momento da entrevista, Zelito cobra da sociedade brasileira uma 

reparação histórica para os camponeses que estão na terra e para aqueles que foram 

expulsos. O Coordenador do Terra Livre também apresenta outro panorama do camponês, 
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destacando o conceito de agricultura familiar que foi trazido no Brasil na década de 1990 

por Abramovay (1992), para quem o aprofundamento e enraizamento do conceito de 

agricultura familiar tem um processo de aceleramento no Brasil via Projeto de 

Cooperação Técnica INCRA/FAO. De acordo com a FAO e o Incra (1996), agricultura 

familiar se estabelece com base na unidade produtiva que deve ter as seguintes 

características: 

  
(i) os investimentos realizados são feitos por indivíduos que mantêm 

entre si laços de sangue ou de casamento; (ii) a destinação majoritária 

do tempo de trabalho familiar deve se dar no estabelecimento; (iii) a 

propriedade dos meios de produção (embora nem sempre da terra) 

pertence à família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em 

caso de falecimento ou de aposentadoria dos responsáveis pela unidade 

produtiva.  
 

 

Com essas características, os órgãos dividem a agricultura familiar em três 

modalidades: 

 
Agricultura familiar consolidada (estrato A): formada por 

aproximadamente 1,5 milhão de estabelecimentos integrados ao 

mercado, com acesso às inovações tecnológicas e políticas públicas e 

funcionam como empresas rurais, algumas integradas ao agribusiness; 

b) Agricultura familiar de transição (estrato B): constituída por, 

aproximadamente, 2,5 milhão de estabelecimentos com acesso parcial 

tanto à inovação tecnológica quanto ao mercado, sem acesso à maioria 

das políticas e programas públicos e embora não estando estruturados 

como empresas, possuem viabilidade econômica; e c) Agricultura 

familiar periférica (estrato C): formada por, aproximadamente, 2,5 

milhões de estabelecimentos sem infra-estrutura, inviáveis 

economicamente, dependentes de políticas de reforma agrária, de 

crédito, de pesquisas, de assistência técnica para integração produtiva. 

 

Ao estabelecer os pilares conceituais e metodológicos para caracterizar e 

dimensionar a agricultura familiar no Brasil, tem-se as bases  de captação e incorporação 

de seus dados no Censo Agropecuário do IBGE de 2006, sendo possível mapear, 

quantificar e dimensionar agricultura familiar no Brasil via Estado, e aprofundar as 

políticas públicas para a mesma, dando mais um passo para incorporar o conceito no 

âmbito da sociedade. Essa cooperação entre FAO e Incra, na metade da década de 90 do 

final do século XX, está associada a um processo de escala internacional do Banco 

Mundial que, com discurso de diminuir a ‘’pobreza rural’’, estabelece políticas de 

financiamento para integração com setores da indústria e do mercado. Em cada país foram 

aplicadas políticas para chegar esse resultado e aqui no Brasil a  parceria entre FAO e 

Incra foi um delas .  
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Historicamente outras formas de incorporar a agricultura familiar se deram no 

Brasil. Queremos destacar três, distintas, porém complementares, que juntas constituíram 

o aporte teórico e prático que o conceito ganhou no país. Uma dessas formas é pela 

representação de classe, já que na década de 1990 a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (Contag) tem uma reorientação política e adota a categoria 

agricultor familiar. Nesse mesmo movimento, é constituída a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf), como organização específica de 

agricultores familiares e isso fez com que na base sindical o agricultor familiar tivesse 

sua representatividade. Ressalte-se que a Contag e a Fetraf são filiadas à CUT. Outra 

forma com que a agricultura familiar ganha lastro é na institucionalidade via Estado e um 

importante marco desse processo foi a Lei da Agricultura Familiar (Lei n. 11.326, de 

2006), que define oficialmente a "agricultura familiar" como "categoria profissional" e 

estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. Como desdobramento dessa medida, parte das 

políticas públicas no campo passaram a ter como centralidade o agricultor familiar, 

através de vários programas, como: Programa de Garantia de Preços da Agricultura 

Familiar (PGPAF),  Seguro da Agricultura Familiar (Seaf), Programa Garantia de Safra, 

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), Política Nacional 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), Programa Nacional de Habitação 

Rural (PNHR), Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais 

(PDSTR), Programa de Agroindustrialização da Agricultura Familiar, Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), Luz para Todos, Arca das Letras, Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).  

Se por um lado, observamos representação, de outro a institucionalização da 

agricultura familiar ganhou outra roupagem no imaginário social, penetrando no aspecto 

cultural como algo moderno, acabando assim com os termos que foram utilizados para 

descredenciar os camponeses e as camponesas, como atrasados, ineficientes e 

inadequados. Essas construções da narrativa da agricultura familiar ganharam as mentes 

e os corações da academia, do Estado e da esquerda brasileira. Essas três formas, pelas 

quais a agricultura familiar adentra no Brasil, atuaram de forma independente em alguns 

momentos, mas a sua força esteve sempre no conjunto, a fazer com que essa categoria, 

isto é, agricultor familiar, ocupasse espaço.  

Compreendemos que a categoria agricultor familiar é uma desconstrução histórica 

do campesinato, já que foi criada de maneira a-histórica, distanciando-se do método de 
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compreensão da realidade que pressupõe a experiência e a consciência trazidas por 

Thompson. Não obstante, a mesma está presente no Terra Livre não como uma 

reivindicação, mas como parte da realidade, como a compreende o Movimento. Em outro 

documento, intitulado Programa Agrário, aprovado no II Congresso do Terra Livre, em 

2015, permanece o espectro a rondar o entendimento de classe do Movimento. Nesse 

registro, temos camponês, agricultor familiar e trabalhador rural e ainda um conjunto de 

sujeitos no campo, que não se enquadram nós já citados:  

 
Por outro lado, a agricultura camponesa, familiar, quilombola, 

ribeirinha e assentados da reforma agrária são responsáveis por manter 

a produção de alimento dos brasileiros, que se mantém em 70% de tudo 

que vai para mesa das famílias – mesmo com uma porção de terra bem 

menor, sem assistência técnica e com um montante de recursos 

creditício infinitamente menor, comparado com a agricultura 

empresarial.  (TERRA LIVRE, 2015, p.05) 

 

Mesmo com algumas contradições do ponto de vista acadêmico, no Terra Livre o 

debate sobre as classes sociais está presente e é possível dizer que o Movimento tem 

concepção de classes sociais, sendo que o destaque é para  classe trabalhadora ampliada, 

como proposto e utilizado em seu Manifesto, assim como no I e II Congresso Nacional. 

Porém, essa posição tem suas contradições quando analisamos outros dois documentos, 

como a entrevista do membro da Coordenação Nacional do Movimento, ou mesmo do 

Programa Agrário, aprovado no II Congresso,  que destacam  o campesinato e citam o 

agricultor familiar, de sorte a deixar a impressão de que nesses dois documentos ambos 

são considerados classes sociais pelo Movimento. 

Conforme já mencionado, o Terra Livre tem a sua concepção de classes sociais 

baseada da prática e na realidade, que se consubstanciam de várias formas, com destaque 

para os acampamentos e as ocupações. Nessas duas práticas, constitui-se a consciência 

de classe a partir da experiência. Outro elemento que cabe ressaltar, na concepção de 

classe social do Terra Livre, é a opção pelo nome. Como na sua bandeira/logo (figura 8), 

essa opção transita entre a duplicidade e a unidade. A duplicidade está nos espaços de 

atuação do Movimento, seja no campo ou na cidade, conforme expresso na bandeira/logo. 

No entanto, essa duplicidade do espaço na bandeira é contrastada pela unidade no nome 

do movimento, cuja escolha  pode ser entendida como uma tentativa de buscar uma 

unidade operária e camponesa, que se constitui, nesse momento histórico, como unidade 

de classe trabalhadora ampliada, que vive processos de exploração diferentes em alguns 

aspectos e similares em outros. Como o nome Terra Livre se apresenta seja no campo ou 
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na cidade, o Movimento social trabalha na construção de territórios da classe em ambos 

os espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Bandeira do Terra Livre. Fonte Terra Livre (2019).  

 

Nesse sentido, compreendemos que o Terra Livre é um Movimento Social que 

busca, como Gohn (2000, 2008 e 2010) e Soares (1997) externaram, reivindicações junto 

à sociedade e Estado. Há, contudo, outros elementos na sua concepção de Movimento 

Social, como o aspecto da classe levantada por Viana (2016), que o torna um Movimento 

cuja estratégia final é a destruição do sistema vigente e a construção de outro mais 

igualitário. Para tanto, a construção de territórios é uma das táticas do Terra Livre, que 

visa a superar a relação de poder, como aponta Raffestin (1993). Para chegar nesses 

territórios, o Movimento tem táticas como ocupações e assentamentos, que realizam a 

experiência e a consciência de classe concebidas por Thompson (1981). Além disso, o 

Terra Livre pensa e trabalha a classe trabalhadora dentro de perspectiva de classe 

ampliada proposta por Thomaz Júnior. 

A partir dessa tríade, através da qual compreendemos o Terra Livre, verifica-se 

que ele apresenta características semelhantes a outros Movimentos Sociais, garantindo, 

ao mesmo tempo, sua singularidade como Movimento.  

 

2.2 Duas políticas públicas: dois desencontros entre o Terra Livre e os governos do 

PT  
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O nascimento e grande parte da gestação e crescimento do Terra Livre, se deram 

em uma conjuntura em que o PT chega à presidência da República. A governança petista 

foi duramente criticada pelo MTL desde seu início, e mesmo depois de um mandato e 

meio de petismo, o Terra Livre nasce reforçando essas críticas. As razões que levaram o 

Terra Livre a ser crítico dos governos petistas, em muitos momentos estão presentes na 

gestação, no nascimento e no horizonte estratégico do Movimento, que sempre esteve 

ancorado no socialismo. Por outro lado, os governos petistas mantiveram-se longe do 

horizonte socialista e sempre deixaram claro o caráter de sua gestão na “Carta ao povo 

brasileiro”, que é a síntese da opção petista de governar.  Elaborada pela campanha de 

Lula em 2002, o documento estabelece as diretrizes do governo, demonstrando que no 

plano macro não haveria mudanças estruturais no Estado e na sociedade.   

A partir dessa constatação, compreendemos que um dos elementos que 

diferenciaram o Terra Livre da grande maioria dos Movimentos Sociais naquele momento 

histórico foi a crítica e, em até alguns momentos, a oposição aos governos Lula e Dilma. 

Essa posição do Terra Livre se balizava em aspectos das políticas públicas, nas 

orientações macroeconômicas e na política de alianças e constituição do governo, 

elementos que demonstram, no plano político e estratégico, o mar que separava os 

governos petistas do Terra Livre. 

Mesmo que o Terra Livre não se alinhasse com os governos petistas, isso não era 

regra geral e devemos sempre ressaltar que a relação do PT com os Movimentos Sociais 

e Sindicais é histórica e tem grande lastro espacial no Brasil. Isso foi constatado por Silva 

(2012) na sua análise dos Cadernos de Formação do MST, nos quais fica evidenciado 

que, em sua relação, MST e PT se confundem no tempo e no espaço. Essa relação tem 

maior intensidade, e constitui-se como orgânica, nas décadas de 1980 e 1990.  

A partir dos anos 2000, existe uma perda da intensidade nessa simbiose, o que ocorre, na 

nossa compreensão, quando o PT chega ao comando do Estado em 2003. Porém, é 

importante destacar que as relações continuam existindo e, apesar da menor organicidade, 

o apoio do MST aos governos petistas continua inabalável nos mais de 14 anos em que o 

partido esteve na presidência da República, como pode-se constatar na posição do 

Movimento: 

  
Devemos ter cuidado de não tratar o governo federal como se fosse 

nossos inimigos. Nossa avaliação é de que é um governo em disputa, 

que tem um compromisso histórico com a reforma agrária e, portanto, 

devemos pressioná-lo para acelerar a reforma agrária. Nisso, o Plano 

Nacional de Reforma Agrária jogará um papel importante para unificar 
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o governo também. Isso significa que vamos criticá-los quando erra, 

mas que vamos apoiar em tudo o que fortalece avanços para reforma 

agrária. (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA, 

2004, p.25). 

 

Essa posição do MST não foi isolada, pois quase a totalidade da CUT e da UNE 

foi, por todo esse período, defensora dos governos petistas, a lembrar que boa parte das 

direções dessas organizações e dos sindicatos era constituída por integrantes do PT e do 

PCdoB. As críticas pontuais se deram sem nenhuma perspectiva de ruptura e um dos 

mecanismos encontrados para realizar a defesa do governo foi a construção da narrativa 

que o governo petista estava em disputa, já que as contradições sempre estiveram latentes. 

Nesse sentido, se tornava necessário dar uma resposta para as bases do MST, CUT 

e UNE e essa narrativa colaborou para que as direções dos Movimentos Sociais apoiassem 

o governo, mesmo que este adotasse medidas contra a classe.  Entre os exemplos que 

podemos apontar, destacam-se: a aprovação da Reforma da Previdência, a manutenção 

da política econômica do FHC, os subsídios ao agronegócio, e outras várias medidas que 

privilegiaram os capitalistas, nacionais ou internacionais.  

Nas Universidades, o debate do caráter dos governos petistas ganhou eloquência 

e foram produzidos livros, artigos, dissertações, teses, além de vários outros produtos 

acadêmicos que demostravam as várias posições dentro da Academia, entre as quais a 

que teve maior quantidade de  adeptos foi a de que o governo do PT estava em disputa. 

Outras interpretações que tiveram adeptos foram aquelas que esperavam o governo agir 

para se posicionar. A visão minoritária foi a que criticou o governo desde seu início.  

As visões e avaliações dos governos do PT foram inúmeras dentro dos vários 

campos do conhecimento, do espectro ideológico-político e no interior das classes sociais. 

Esse conjunto de análises expressou as mais diversas posições de uma sociedade formada 

por variadas concepções de mundo, dentre as quais aquelas que querem reformar e outras 

que pretendem revolucionar.  

O debate da reforma e revolução cunhado por Rosa Luxemburgo, no final do 

século XIX e início do XX, continua latente na esquerda brasileira e ganha mais contornos 

com a eleição de Lula em 2002. Luxemburgo (2003) apontava as limitações da 

democracia parlamentar frente ao Estado e essa é uma das suas polêmicas com Eduard 

Bernstein, para quem a ampliação da democracia burguesa faria com que o Estado 

pudesse cumprir um papel progressivo na conquista do socialismo. A refutação de Rosa 

Luxemburgo à posição de Bernstein sustenta que o Estado se torna cada vez mais 

capitalista mesmo com mudanças graduais.  
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            Esse debate, que aconteceu na Alemanha, imprime suas marcas no Brasil nos 

governos do PT e pensar a natureza do Estado brasileiro é elemento importante para essa 

análise, já que a partir dele podemos estabelecer uma leitura dialética das opções tomadas 

nas administrações petistas.  

           Como sabemos, os governos do PT tomaram o caminho das reformas seguindo a 

compreensão da maioria da executiva do Partido, para a qual o momento histórico 

colocava na ordem do dia a transformação gradual e pacífica da sociedade capitalista. 

Essa posição vai muito ao encontro do que Bernstein defendia e que foi recusado por 

Luxemburgo (2003), em cuja dialética reforma e revolução não eram duas opções a 

propor de acordo com as preferências. Muito menos seriam duas estratégias que traziam 

no seu bojo as escolhas da duração ou velocidade da mudança histórica que promoviam. 

A autora propõe que a ação revolucionária, como estratégia, deveria incluir períodos da 

luta parcial por reformas, mas a reforma social como estratégia era um empecilho na luta 

por uma nova sociedade.  

Nesses substratos se constroem aproximações, distanciamentos e lutas contra e a 

favor dos governos petistas. Essa trama é bastante complexa e exige um corte em nossas 

análises desse período. O primeiro deles é a exclusão das análises do patronato, do 

agronegócio, dos latifundiários, dos banqueiros e outros grupos que pertencem à classe 

dominante nas suas múltiplas frações. Temos consciência de que esse corte vai tornar 

mais restritas nossas análises, já que essas várias frações avaliaram de diferentes maneiras 

os governos petistas, inclusive de forma diversa no decurso espaço-temporal. Contudo, 

apesar da importância dessas análises, nosso foco é descrever, analisar e compreender os 

governos petistas a partir do Terra Livre, o que justifica desconsiderar a visão de outros 

atores.  

Outro corte que realizaremos será na esfera temporal, de sorte que priorizamos 

documentos produzidos entre 2003 a 2016, anos em que o PT esteve no poder. Nesse 

período, trabalhamos com documentos dos Movimentos Sociais, com ênfase no Terra 

Livre e utilizamos também os dados da CPT, compilados no mesmo interstício. Também 

consultamos produtos acadêmicos como artigos, livros, dissertações, teses, entrevistas e 

matérias de jornais e revistas. Ao optar por esse recorte, avaliamos que os documentos 

contêm uma riqueza do momento vivido e podem subsidiar melhor as opções adotadas 

pelo Terra Livre. 

A partir dessas escolhas, compreendemos que, para analisar os governos Lula e 

Dilma é necessário passar invariavelmente pelas políticas públicas voltadas para campo 
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e a cidade, já que os Movimentos Sociais tiveram relações bem diferentes com essas 

medidas. Para tanto, focaremos nas análises do Terra Livre. 

Num primeiro momento, afunilaremos nas políticas públicas habitacionais, 

escolha que se justifica em razão de o Terra Livre ser um Movimento com atuação na 

cidade e ter como principal marca a luta por moradia, embora encampe outras pautas 

urbanas, como a mobilidade humana, saúde, educação, saneamento, lazer, esporte e 

cultura. Não obstante, o eixo neural é a demanda habitacional.   

Sendo a luta por moradia o destaque na atuação do Terra Livre, na organização de 

trabalhadoras e trabalhadores, o Movimento tem como principal tática as ocupações, que 

são realizadas em várias frentes, em áreas privadas ou públicas e em prédios públicos ou 

particulares. A lógica que rege a decisão das áreas a serem ocupadas depende bastante da 

espacialidade e, conforme matérias do Terra Livre, encontramos as ocupações de prédios 

como característica marcante em São Paulo, enquanto no Nordeste existe um misto de 

ocupações de terrenos e prédios. 

Tomando essas características da atuação do Terra Livre na cidade e o foco na 

habitação, tentaremos descrever e analisar os governos petistas com base nas políticas 

públicas em que o Ministério das Cidades (MC) teve grande participação. 

Para tanto, devemos destacar que as gestões do PT se caracterizaram pelo aumento 

de Ministérios, como pode ser observado na figura 9.  

 

Figura 9. Número de ministério dos governos FHC, Lula, Dilma e Temer. Fonte: Governo Federal. 

Organização: Araújo (2020).    

 

O aumento do número de Ministérios é visto de várias formas. Para Barbosa e 

Pompeu (2017), existe falta de critérios para criação ou mesmo extinção de Ministérios. 
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Essa hipótese é colocada em um primeiro momento, porém em outra ocasião os autores 

avaliam que esse movimento responde à seguinte injunção 

   
[…] estrutura apontam claramente uma certa flexibilidade 

organizacional como mecanismo de resposta a tensões provenientes do 

ambiente externo, quer seja como resposta a demandas sociais, quer 

como consequências de negociações do governo, no âmbito do 

presidencialismo de coalização. Tal constatação aponta para um modo 

de organização dinâmico, que conta com institucionalidades capazes de 

promover adequações em curtos espaços de tempo. (BARBOSA; 

POMPEU, 2017, p.07). 

 

O elevado número de Ministérios que caracterizou os governos petistas pode ser 

interpretado como algo positivo, já que se pode aplicar políticas públicas para vários 

extratos da classe trabalhadora. Todavia, outra possibilidade de análise é que o aumento 

de Ministérios está ancorado na perspectiva de alojar várias classes sociais e suas frações 

nos governos. Barbosa e Pompeu (2017) defendem que fatores externos foram 

responsáveis pela criação de Ministérios, entre os quais esteve a pressão da classe 

trabalhadora e dos Movimentos Sociais. Outro fator a ser considerado, é o 

presidencialismo de coalizão, que em  muitos momentos levou à escolha de personagens 

históricos tidos como inimigos da classe trabalhadora, como Henrique Meireles, Roberto 

Rodrigues, Romero Jucá, Geddel Viera Lima, Eunício de Oliveira, Kátia Abreu, Edison 

Lobão, Gilberto Kassab e outros tantos, que historicamente estiveram do lado antagônico 

na luta classe. A narrativa da governabilidade foi utilizada pelo petismo como justificativa 

nesse e em inúmeros outros contextos.  

Esse alargamento de Ministérios é um dos argumentos para aqueles que 

defenderam até o fim a narrativa que os governos petistas estiveram em disputa e os 

Ministérios serviram como tentativa de aplicação de várias políticas públicas, seja para a 

classe trabalhadora, seja em favor da classe dominante. O MC esteve nesse enredo.  

O MC foi criado em 1º de janeiro de 2003, pela Medida Provisória nº 103/2003, 

convertida na Lei nº 10.683 de 28 de maio de 2003.  De acordo com Brasil (2017), 

constituem áreas de atribuições do Ministério das Cidades:  

 
a) política de desenvolvimento urbano; b) políticas setoriais de 

habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito; c) 

promoção, em articulação com as diversas esferas de governo, com o 

setor privado e organizações não-governamentais, de ações e 

programas de urbanização, de habitação, de saneamento básico e 

ambiental, transporte urbano, trânsito e desenvolvimento urbano; d) 

política de subsídio à habitação popular, saneamento e transporte 

urbano; e) planejamento, regulação, normatização e gestão da aplicação 
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de recursos em políticas de desenvolvimento urbano, urbanização, 

habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito; 

f) participação na formulação das diretrizes gerais para conservação dos 

sistemas urbanos de água, bem como para a adoção de bacias 

hidrográficas como unidades básicas do planejamento e gestão do 

saneamento;( BRASIL,2017, s.p.). 
 

Das várias atribuições que tem o MC, a questão da habitação é um dos destaques, 

ao lado do item “c” da citação acima, que é a articulação com outros organismos não 

governamentais, o que se pode compreender que se encaixa para os Movimentos Sociais. 

A habitação é uma das competências do MC, o que fica claro na sua missão:  

 

[...] melhorar as cidades, tornando-as mais humanas, social e 

economicamente justas e ambientalmente sustentáveis, por meio de 

gestão democrática e integração das políticas públicas de planejamento 

urbano, habitação, saneamento, mobilidade urbana, acessibilidade e 

trânsito de forma articulada com os entes federados e a sociedade 

(BRASIL, 2017, s.p.). 

  

O MC no seu nascimento está próximo da classe trabalhadora e um dos fatores 

que pode explicar isso é que seu primeiro ministro foi Olívio Dutra5. Depois esse quadro 

tem alterações como podemos ver figura 9 e o MC passa a estar a serviço de outros 

interesses que não os da classe trabalhadora. As administrações petistas utilizaram o MC 

com outros propósitos, um deles foi manter a governabilidade, nomeando ministros 

indicados por partidos e parlamentares para ocupar essa pasta ministerial em troca de 

apoio nas propostas do governo no Congresso. Mesmo que o MC tenha cumprido o papel 

de loteamento para garantir a governabilidade, entendemos que sua principal função foi 

atribuída em 2008, tornando-o elemento central do setor imobiliário, para manter as taxas 

de lucro do setor, frente à crise internacional enfrentada em 2008.  

A criação do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) tem como marco 

institucional a Medida Provisória Nº 459 de março de 2009, que depois se transformou 

na Lei Nº11.977 de julho de 2009. O MCMV surgiu para atender preferencialmente o 

 
5 Olívio Dutra graduou-se em Letras, em 1975, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua 

relação dom PT é histórica, tendo sido um dos fundadores do PT e Membro de sua Executiva Nacional. 

Também exerceu o cargo presidente do Partido do Rio Grande do Sul de 1980 a 1986. Já foi Primeiro-Vice-

presidente nacional da sigla de 1984 a 1986 e presidente da Executiva Nacional em 1988. Dentre suas 

atividades sindicais, foi presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, entre  1975 a 1978 e de 

1978 a 1981. Exerceu ainda o cargo Secretário-geral do Sindicato entre 1984 a 1987 e foi um dos 

Fundadores e Membro da Executiva da Central Única dos Trabalhadores – CUT. Posteriormente, ajudou 

na fundação da Intersindical no Rio Grande do Sul. Na vida política exerceu diversos cargos, como o 

deputado federal constituinte entre 1987 e 1989, Prefeito de Porto Alegre entre 1989 a 1992, governador 

do Rio Grande do Sul de 1999 a 2003 e Ministro das Cidades de 2003 a 2005.   
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interesse de milhões de homens, mulheres e crianças que enfrentam o processo da 

especulação do aluguel, ou daqueles que residem em áreas de riscos por não ter condições 

de pagar aluguel, ou mesmo dos que têm condições de pagar aluguel mas tem como 

horizonte libertar-se do mesmo. O Programa nasce com o objetivo evidente de socorrer 

parte dos capitalistas do setor da construção civil e do mercado imobiliário, com a 

finalidade de evitar a crise do mercado, que já tinha estourado em escala mundial, e 

garantir seus lucros.  

A segunda gestão Lula (2007-2010) realiza um deslocamento da política 

habitacional, já que no primeiro mandato ela recebeu pouca atenção. Ao colocar a 

habitação como uma de suas prioridades, o governo privilegiou as construtoras e os 

agentes especulativos das cidades. Cardoso (2013) também tem críticas ao MCMV e elas 

apontam o favorecimento das empreiteiras e a especulação imobiliária, com pouco ou 

nenhum envolvimento daqueles que seriam beneficiados com as moradias.  

Há que se destacar que o MCMV tem conjuntos variáveis na sua implementação 

e destacamos o MCMV urbano, lembrando que depois foi incorporado MCMV rural e 

outros aspectos como a renda, como podemos observar no quadro 2. Conforme já 

levantado, a concepção de classe baseada na renda é problemática e nada agrega na 

construção de processos emancipatórios. Além disso, a concepção de classe por renda 

provoca distorções enormes, principalmente em um país com a dimensão do Brasil, com 

elevado grau de desigualdade regional. Quando se utiliza a renda como critério central, 

surge também o problema dos processos inflacionários que se dão de formas bem 

diferentes no espaço e nas faixas de renda. 

Faixas Fase 1 (2009) Fase 2 (2011) Fase 3(2016) 

Faixa 1 Até R$1.395 Até R$1.600 Até R$1.800 

Faixa 1,5 Não existia Não existia Até R$2.350 

Faixa 2 Até R$2.790 Até R$3.275 Até R$3.600 

Faixa 3 Até R$4.650 Até R$5.000 Até R$6.500 

Quadro 2. MCMV Urbano alterações das faixas de renda. Fontes Fonte: Lei 11.977/2009, Decretos 

7.499/2011 e 7.825/2012 e Portarias Interministeriais nº 96,98 e 99/2016. 

 

Das várias críticas ao MCMV, o esvaziamento do Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social (SNHIS), que foi construído por anos e se transformou  na Lei  Nº 

11.124, de 16 de junho de 2005, ganha força nos Movimentos Sociais de Luta por 
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Moradia, já que  as diferenças dessas duas formas de pensar a habitação são evidentes. 

No MCMV, as áreas para construção de habitações são colocadas em malhas urbanas ou 

em áreas de expansão; já no SNHIS, as habitações deveriam ser apenas em malhas 

urbanas. Nos aspectos federativos, para o MCMV existe a centralidade da União, já no 

SNHIS o processo se dá através de acordo entre União, estados, Distrito Federal e 

municípios. Outro ponto que contrapõe os programas é o financiamento do 

desenvolvimento urbano. No MCMV temos modelo centralizado e no SNHIS ele é 

descentralizado.  

Ao apontar essas diferenças, entendemos que o SNHIS se caracteriza como um 

modelo habitacional de maior pluralidade de pensamento, no qual elementos como 

conselhos em escala municipal, estadual e nacional, ajudam na construção do programa 

e criam um fluxo de maior democracia. Apesar disso, é preciso deixar claro que o SNHIS 

serve a uma lógica do Estado, com todos seus limites e obstáculos, que os Movimentos 

Sociais podem ou não ultrapassar. Já no MCMV não existe essa possibilidade, pois ele 

foi concebido sem a participação dos Movimentos Sociais, sendo centralizado por 

interesses das grandes construtoras, das imobiliárias e outros agentes do mercado. O 

governo Lula não acabou de forma institucional com SNHIS, porém o mesmo teve uma 

inanição financeira, como pode ser constatado na distribuição dos recursos no longo do 

tempo para as duas políticas públicas, de acordo com quadro 3.  

 

Ano SNHIS  

(bilhões de R$) 

SNHIS 

em % 

MCMV 

(bilhões de R$) 

MCMV 

em % 

Total  

(bilhões de R$) 

2007 0,3 100           -----*  -----* 0,3 

2008 0,8 100           -----*    -----* 0,8 

2009 1,01 16,23          5,25 83,77 6,26 

2010 0,17 2,48          6,68 97,52 6,85 

2011 0,51 4,44         10,98 95,56 11,49 

2012 0,13 1,03         12,55 98,97 12,68 

2013 0,21 1,33         15,63 98,67 15,84 

2014 0,05 0,29         16,80 99,71 16,85 

Quadro 3. Recursos orçamentários destinado SNHIS e MCMV de (2007 a 2014). Fonte: SIGA Brasil. * O 

MCMV foi efetivado em 2009 por essa razão nós anos 2007 e 2008 não se tem valores. 
 

Com base nos recursos destinados a cada um dos programas, podemos observar 

como os governos petistas praticamente acabaram com o SNHIS. De acordo com 

Rodrigues (2013), houve reação dos Movimentos Sociais, que temiam perder as suas 
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bases, o que os levou a pressionar o governo para participar dos processos da aquisição 

de moradias por parte da classe trabalhadora, já que se sentiam alijados desses processos, 

que eram dominados pelo Estado e pelas empreiteiras. A resposta do governo Lula foi a 

criação de um subprograma dentro do MCMV, que foi o Minha Casa Minha Vida 

Entidades (MCMV-E). Na prática, o MCMV-E representou a possibilidade de os 

Movimentos Sociais construírem associações para pleitear junto ao governo federal 

recursos para construção de moradias. Dessa forma, boa parte dos Movimentos Sociais 

entenderam que poderiam participar novamente do processo da luta por moradia . 

Alguns fatores não colaboraram para que os Movimentos Sociais se colocassem 

como protagonistas naquele momento histórico na luta por moradia, como o montante de 

recursos destinados para MCMV-E, bastante inferior ao total ofertado às grandes 

empreiteiras. De acordo com Rodrigues (2013), os valores não chegaram a 2%, em média, 

dos recursos totais do MCMV, o que é corroborado por Guilherme Boulos, um dos 

coordenadores do MTST: 

 
Eu queria pontuar uma questão: estou falando aqui do Minha Casa 

Minha Vida, mas o que representa 98,5% do Programa é destinado às 

construtoras “vilãs” e 1,5% para uma modalidade chamada Minha Casa 

Minha Vida Entidades, no qual os movimentos têm a possibilidade de 

definição de localização e de gerir a obra; fazer projetos. Então, nós 

temos um exemplo: o MTST entregou há pouco 400 apartamentos aqui 

na região metropolitana de São Paulo pelo Minha Casa Minha Vida 

Entidades (MACHADO; JOSÉ 2015, p. 6.) 
 

Além dessa média baixa de recursos do MCMV-E, Camargo (2013) esclarece que 

brotaram entidades que não tinham nenhum vínculo com os Movimentos Sociais, muitas 

criadas por intermédio de empresários da construção civil, que tinham relações políticas 

não republicanas com políticos regionais, como vereadores, prefeitos e deputados 

estaduais, que eram uma das principais formas de chegar ao governo federal. 

É inegável que o MCMV foi uma política pública que tirou milhares de pessoas 

do aluguel, de áreas de risco e melhorou as condições de moradia, porém ele teve um 

efeito colateral muito forte, que foi a segregação espacial de grande parte das pessoas 

beneficiadas. Outro desdobramento foi a morte do direito à cidade, para uma parcela 

considerável de mulheres, homens e crianças contemplados pelo programa. 

Um balanço possível de realizar, é que grande parte dos Movimentos Sociais 

tiveram perdas com o MCMV, especialmente na luta por moradia, que deixou de ser uma 

questão coletiva para se individualizar. Outro fator é que os recursos destinados a 

MCMV-E não passaram de migalhas. No entanto, a principal perda para grande parte dos 
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Movimentos Sociais foi da relação orgânica que havia no processo de luta pela moradia 

e com a implementação do MCMV muitos desses Movimentos passaram apenas a 

reivindicar aumento ou liberação de verbas. Isso fez com perdessem o protagonismo em 

questões importantes como direito à cidade, à moradia digna e a melhores condições de 

vida para a classe.  

Todos esses elementos fizeram com que os governos petistas invertessem a lógica 

da política habitacional com o MCMV, pois ela passou a ser instrumento dos capitalistas 

para aumentarem suas taxas de lucro no curto e médio prazo. Já a maioria dos 

Movimentos Sociais, que tinha acúmulo histórico nos processos de luta por moradia, foi 

encantada com MCMV-E e durante os governos do PT perdeu protagonismo nesse 

processo, fazendo com que trabalhadores e trabalhadoras fossem colocados em segundo 

plano, em benefício, principalmente, das imobiliárias e construtoras.  

Nem todos os Movimentos Sociais se deixaram cooptar pelo MCMV, como o 

MTST e o Terra Livre, que se posicionou frente MCMV da seguinte forma: 

 
O Minha Casa Minha Vida não atende parte da população atingida pela 

falta de moradia, endivida o povo, fomenta a especulação imobiliária, 

propicia a tendência de incremento de vazio urbanos, capitaliza grandes 

construtoras e atenta aos Planos Diretores dos municípios. (TERRA 

LIVRE, 2015, s.p.). 
 

O Terra Livre manteve sua tática de ocupações urbanas, privilegiando aquelas na 

malha urbana estabelecida, rompendo com a lógica aplicada em boa parte do programa 

MCMV, que foi/é encaminhar as pessoas para franjas urbanas, tirando assim grande parte 

da sociabilidade com a cidade. 

Pensando na construção de territórios que garantissem o direito à cidade, o Terra 

Livre realizou várias ocupações urbanas nos governos petistas, uma delas na cidade de 

São Paulo, na região do Jardim Paulistano. O Movimento ocupou, com 150 famílias, o 

prédio da massa falida do Banco Santos em março de 2015. Essa ocupação mostrou várias 

características do Terra Livre, tiradas no II Encontro de São Paulo, que são: foi realizada 

com número de famílias que garanta a participação e maior integração das mesmas nos 

processos de luta por território antes, durante e depois de cada etapa; foi viabilizada em 

malha urbana, em região com infraestrutura e de fácil locomoção para o trabalho e para 

que cerca de 40 crianças continuassem a educação regular nas escolas próximas. As 

contradições de prédios que estão abandonadas nas grandes cidades mostram como é forte 

a especulação imobiliária. Além disso, parte desses imóveis tem dívidas elevadas com 
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municípios ou mesmo com a União, porém não se transformam em moradias, como 

salienta Fabrício Silva, coordenador do Terra Livre São Paulo: 

 
Estudo Ciências Sociais na Universidade de São Paulo (USP) e moro 

na Vila Madalena, pois meu pai mora no prédio onde é zelador. Há anos 

que o problema da habitação não é resolvido, há anos que favelas pegam 

fogo, ou que as histórias se repetem. Esse prédio (da massa falida do 

banco) estava há anos desocupado, sem cumprir sua função social, e 

isso não deixa de ser uma contradição: como um bairro tão nobre, com 

um dos maiores IDHs da cidade, fica nessas condições com tanta gente 

nas ruas sem moradia? É uma ocupação emergencial, mas é preciso que 

o Estado intervenha e alugue ou que forneça um aluguel social a essas 

famílias. E perto de infraestrutura urbana, não longe, nas periferias, 

porque isso acaba depois ficando mais caro para o próprio poder 

público. (GARCIA, 2015, p.02)  

   

 A narrativa de  Silva sintetiza o que foi a luta do Terra Livre na cidade, por 

moradia em regiões nas quais a classe trabalhadora tenha direito à cidade, prática oposta 

à do MCMV, principalmente na faixa 1, cujas moradias tiveram/tem vários problemas, 

alguns já destacados, como os apontados por Cardoso (2013). Segundo o autor, grande 

parte das moradias foram erguidas nas franjas das cidades, em locais sem conexão com a 

malha urbana, de modo a fazer com que seus ocupantes ficassem longe de serviços 

básicos e de infraestrutura, como rede pública de água, esgoto, energia, iluminação, entre 

outros. A implementação desses serviços aconteceu em sua grande maioria de forma lenta 

e existem locais que ainda não os tem. As críticas ao MCMV também foram colocadas 

por Ferraz (2011), para quem os problemas habitacionais não se resolveram com o 

programa, que gerou exclusão de parte da população e destinou recursos públicos para 

grandes construtoras, o que fere a política pública na sua raiz.  

As críticas de Ferraz (2011) e Cardoso (2013) têm sintonia com o Terra Livre e o 

MTST, para os quais o MCMV serviu primeiramente aos interesses da classe dominante 

nas suas diversas frações, embora tenha tirado milhões de pessoas de áreas de riscos e do 

aluguel, porém com um elevado custo para a classe trabalhadora, no curto médio e longo 

prazo.  

  Essas críticas ao petismo se encontram no Manifesto de fundação do Terra Livre, 

que aponta vários elementos da conjuntura, assim como a estratégia e a tática do 

Movimento. No Manifesto são elencados quais os sujeitos com os quais o movimento 

quer dialogar e quais são seus antípodas.  Nesse documento também é possível verificar 

contradições, razão pela qual o adotaremos como elemento para compreender o 

Movimento em várias perspectivas. 
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Como já apontamos, o Terra Livre tem uma trajetória de gestação na metade da 

década 1990 e passou pelo neoliberalismo de FHC e pelo governo Lula, ambos criticados 

pelo Movimento, como expresso no Manifesto: ‘‘Bancos privados acumularam mais 

lucros que os demais setores da economia juntos, contando com beneplácito da política 

monetária, que determina juros altos e ainda socorre banqueiros, como aconteceu com 

Proer de Fernando Henrique e agora no governo Lula’’(TERRA LIVRE, 2008, s.p.). 

Ressaltamos que um elemento que diferencia o Terra Livre de outros Movimentos são 

suas críticas aos governos petistas.  

Se a política pública MCMV foi pensada para a cidade e depois ampliada para o 

campo, outras iniciativas tiveram originalmente função dupla, como o Programa Bolsa 

Família. Houve também políticas públicas voltadas para o campo, criadas nos governos 

do PT ou mesmo em outros governos e turbinadas nas gestões petistas. Esse incremento 

se deu a partir da normatização institucional, que ampliou os sujeitos dessas políticas 

públicas e sua espacialização, mas principalmente pelo aporte financeiro, de maior 

envergadura nos governos Lula. O fato é que, nos governos petistas, políticas públicas 

voltadas para o campesinato foram criadas, como: Programa de Aquisição de Alimentos 

6(PAA), Terra Legal, 7Terra Forte8, Programa Nacional de Documentação da 

 
6 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), foi criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 

2003, e possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura 

familiar. Entre os anos de 2003 a 2006 os recursos para PAA tiveram crescimento vertiginoso; entre 2006 

e 2012 o crescimento foi bem menor chegando um teto de R$1,2 bilhão de investimentos. A partir de 2013 

houve queda considerável nesses recursos do PAA, mesmo que 2014 tenha havido um incremento de 

recursos em comparação com o ano anterior. Nada comprado, contudo, a 2012. O fato é que os recursos do 

PAA vêm diminuindo ano após ano.  
7 O Programa Terra Legal Amazônia foi criado para implementar a Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, 

e tem como objetivo a destinação e a regularização fundiária das terras públicas federais na Amazônia 

Legal. Uma das principais atribuições do Programa Terra Legal é a destinação de ocupações rurais, que 

consiste na regularização das áreas de até 15 módulos fiscais (máximo de 1.500 hectares) com ocupação 

mansa e pacífica anterior a dezembro de 2004 e a regularização de áreas urbanas. Trata-se da emissão de 

títulos de propriedade a municípios situados em terras públicas federais com área inferior a 2.500 hectares. 

De acordo com antigo MDA, até maio de 2016 foram emitidos mais de 17 mil títulos de propriedade rural, 

somando área de 1.168.475,60 ha. 
8 O Programa Terra Forte foi criado em 2013 com prazo de validade de cinco anos. Seu objetivo era a 

implantação e a modernização de empreendimentos coletivos agroindustriais em Projetos de 

Assentamentos da Reforma Agrária chancelados pelo INCRA. Os recursos orçados para o programa foram 

de R$300 milhões oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES e do 

Banco do Brasil-BB. 
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Trabalhadora Rural9, Territórios da Cidadania10. Houve ainda incorporação de programas 

de outros governos, como o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

11(Pronaf), Assistência Técnica e Extensão Rural 12(Ater), Programa Nacional de 

Alimentação Escolar13 (PNAE), Programa Nacional de Crédito Fundos Trabalhadora 

Rural14, Territórios da Cidadania15. Houve ainda incorporação de programas de outros 

 
9 O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural foi criado em 2004 e tinha como finalidade 

atender agricultoras familiares, assentadas da reforma agrária, mulheres atingidas por barragens, 

quilombolas, pescadoras artesanais, extrativistas e indígenas, para que tivessem acesso a documentação 

civil e trabalhista, orientação acerca do acesso a políticas públicas da reforma agrária, na agricultura familiar 

e na previdência social,  dando de forma gratuita, os documentos civis e trabalhistas e de registro, que 

permitem acesso aos direitos previdenciários e a inclusão bancária. De acordo com Brasil (2020), entre 

2004 e 2009, o programa realizou mais de 2.000 mutirões itinerantes em 2.368 municípios, com a emissão 

de mais de 1,22 milhão de documentos, que beneficiaram em torno de 550 mil mulheres do campo. 
10 Programa Territórios da Cidadania (PTC) foi lançado no início de 2008, no segundo mandato de Lula, e 

se constitui em uma estratégia de desenvolvimento regional sustentável e abonação de direitos sociais, 

voltada às regiões do País com menores indicativos sociais, de forma a levar renda e os programas básicos 

de cidadania. Conforme dados Brasil (2015), entre  2008 e 2014  foram  instituídos  120  Territórios  da  

Cidadania em todas as   regiões   do   País,   abrangendo  1.851  municípios,  uma  população rural  de 20,5 

milhões de habitantes e  2,04 milhões de estabelecimentos da  agricultura  familiar,  que  correspondem  se  

também  637  mil famílias  dos  assentados  da  reforma  agrária  e  1.614  comunidades quilombolas e   508   

mil   famílias   de   pescadores . 
11 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) foi criado em 28 de junho 

de 1996 com a proposta de fortalecer a envergadura produtiva da agricultura familiar, colaborar para a 

geração de emprego e renda nas áreas rurais e melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares. As 

principais alterações no PRONAF, desde sua criação no governo de FHC até Lula, estão relacionadas ao 

aumento do número de contratos de financiamento efetuados e ao volume de recursos disponibilizados. De 

acordo com dados disponíveis no MDA, no segundo mandato do FHC foram realizados 3.636.289 contratos 

com valor total de R$8,5 bilhões. Já no primeiro mandato de Lula, tivemos 5.793.119 de contratos, somando 

os recursos de R$21,5 bilhões. 
12 ATER é a política de assistência técnica rural e é datada, segundo Baiardi (1999), do final do século XIX, 

com mudanças nos anos 90. As ATER sofreram processo de sucateamento, como aponta José da Silva 

Soares, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Ater. Em 11 de janeiro, a Lei 5.665/2009 

estabelece o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na 

Reforma Agrária (Pronater). De acordo com essa nova política para a ATER, o orçamento de R$ 42 milhões 

em 2003 passou para R$ 626 milhões em 2010. 
13 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) se constitui em dar alimentação escolar e atuar 

na educação alimentar e nutricional de estudantes em todas as etapas da educação básica pública. O PNAE 

foi criado em 1955 e até 1993 a gestão era centralizada. A partir de 1994, a Lei no 8.913, de 12/07/1994, 

promove a descentralização dos recursos, ficando a execução do programa sob responsabilidade das 

Secretarias de Educação dos municípios, dos Estados e do Distrito Federal. Em 16 de junho de 2009, a lei 

nº 11.947 estabelece que 30% das compras devem ser feitas diretamente da agricultura familiar. 
14 O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural foi criado em 2004 e tinha como 

finalidade atender agricultoras familiares, assentadas da reforma agrária, mulheres atingidas por barragens, 

quilombolas, pescadoras artesanais, extrativistas e indígenas, para que tivessem acesso a documentação 

civil e trabalhista, orientação acerca do acesso a políticas públicas da reforma agrária, na agricultura familiar 

e na previdência social,  dando de forma gratuita, os documentos civis e trabalhistas e de registro, que 

permitem acesso aos direitos previdenciários e a inclusão bancária. De acordo com Brasil (2020), entre 

2004 e 2009, o programa realizou mais de 2.000 mutirões itinerantes em 2.368 municípios, com a emissão 

de mais de 1,22 milhão de documentos, que beneficiaram em torno de 550 mil mulheres do campo. 
15 Programa Territórios da Cidadania (PTC) foi lançado no início de 2008, no segundo mandato de Lula, e 

se constitui em uma estratégia de desenvolvimento regional sustentável e abonação de direitos sociais, 

voltada às regiões do País com menores indicativos sociais, de forma a levar renda e os programas básicos 

de cidadania. Conforme dados Brasil (2015), entre  2008 e 2014  foram  instituídos  120  Territórios  da  

Cidadania em todas as   regiões   do   País,   abrangendo  1.851  municípios,  uma  população rural  de 20,5 
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governos, como o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 16(Pronaf), 

Assistência Técnica e Extensão Rural 17(Ater), Programa Nacional de Alimentação 

Escolar18 (PNAE), Programa Nacional de Crédito Fundiário19 (PNFC), entre outros.  

  A academia se debruçou para descrever, compreender e analisar essas políticas 

públicas e seus efeitos para o campesinato e seus territórios e os rebatimentos nas cidades 

e na questão agrária brasileira em diversas escalas20.  

Pesquisar, dialogar e questionar essas políticas públicas se tornou agenda para 

várias ciências, como a Geografia, para a qual as mudanças espaciais delas resultantes 

transformaram o tema em um dos mais recorrentes do século XXI, presente em artigos, 

monografias, dissertações, teses e encontros de geógrafos. 

Partimos da compreensão de que as políticas públicas voltadas ao campesinato 

brasileiro tiveram aspectos variados, suficientes para operar transformações estruturantes 

na questão agrária brasileira, que se manteve baseada na exportação de produtos 

vinculados às commodities e concentração fundiária. Há várias razões para que a questão 

 
milhões de habitantes e  2,04 milhões de estabelecimentos da  agricultura  familiar,  que  correspondem  se  

também  637  mil famílias  dos  assentados  da  reforma  agrária  e  1.614  comunidades quilombolas e   508   

mil   famílias   de   pescadores . 
16 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) foi criado em 28 de junho 

de 1996 com a proposta de fortalecer a envergadura produtiva da agricultura familiar, colaborar para a 

geração de emprego e renda nas áreas rurais e melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares. As 

principais alterações no PRONAF, desde sua criação no governo de FHC até Lula, estão relacionadas ao 

aumento do número de contratos de financiamento efetuados e ao volume de recursos disponibilizados. De 

acordo com dados disponíveis no MDA, no segundo mandato do FHC foram realizados 3.636.289 contratos 

com valor total de R$8,5 bilhões. Já no primeiro mandato de Lula, tivemos 5.793.119 de contratos, somando 

os recursos de R$21,5 bilhões. 
17 ATER é a política de assistência técnica rural e é datada, segundo Baiardi (1999), do final do século XIX, 

com mudanças nos anos 90. As ATER sofreram processo de sucateamento, como aponta José da Silva 

Soares, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Ater. Em 11 de janeiro, a Lei 5.665/2009 

estabelece o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na 

Reforma Agrária (Pronater). De acordo com essa nova política para a ATER, o orçamento de R$ 42 milhões 

em 2003 passou para R$ 626 milhões em 2010. 
18 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) se constitui em dar alimentação escolar e atuar 

na educação alimentar e nutricional de estudantes em todas as etapas da educação básica pública. O PNAE 

foi criado em 1955 e até 1993 a gestão era centralizada. A partir de 1994, a Lei no 8.913, de 12/07/1994, 

promove a descentralização dos recursos, ficando a execução do programa sob responsabilidade das 

Secretarias de Educação dos municípios, dos Estados e do Distrito Federal. Em 16 de junho de 2009, a lei 

nº 11.947 estabelece que 30% das compras devem ser feitas diretamente da agricultura familiar. 
19 O PNFC foi criado em 2003 no governo Lula, porém a política de Reforma Agrária de Mercado é anterior 

no governo FHC. Tivemos o Banco da Terra, criado em 1999 e extinto em 2013. De acordo com Brasil 

(2017), o PNFC oferece aos trabalhadores do campo a oportunidade de adquirir um imóvel rural por meio 

de um financiamento, esse recurso também pode ser usado na estruturação da infraestrutura e na assistência 

técnica e extensão rural.  
20 No TRAPPU esse debate foi inserido através dos estudos de Peixoto (2016), Ataides (2017), Albuquerque 

(2018) e outros membros do grupo, que produziram artigos, monografias, dissertações e teses, cuja temática 

central eram as políticas públicas no campo. Além disso, no grupo de pesquisa, realizamos e participamos 

em escala regional, nacional e internacional de palestras e eventos com a mesma temática nestes últimos 

anos, além de atividades de grupos de estudos e interlocução com outros grupos de pesquisas que têm esse 

tema como centralidade. 
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agrária se mantivesse praticamente a mesma nos governos petistas, mas há uma 

interpretação coesa e sistematizada de que uma das principais foi a aliança prioritária com 

o agronegócio nas suas várias cadeias. Esse arranjo foi político e econômico, sendo 

percebido na política através da bancada ruralista, que deu sustentação aos governos 

petistas antes do golpe. Essa bancada sempre foi determinante na escolha dos ministros 

do MAPA e todas as políticas macro da pasta. No aspecto econômico, o agronegócio foi 

um dos pilares fundamentais do Neodesenvolvimentismo21, que o petismo tinha no 

horizonte, para inserção econômica dos recursos territoriais e humanos do Brasil, fazendo 

com que o neoextrativismo22 fosse um dos pilares desse projeto. Outros aliados petistas 

foram as mineradoras e hidrelétricas, além de várias outras formas de exploração dos 

recursos territoriais e mais valia da classe.  

Mesmo com as inúmeras políticas públicas para o campesinato, Cunha (2016) as 

aponta como insuficientes, já que os recursos de maior volume continuaram destinados 

ao agronegócio. A evolução do financiamento da agricultura no Brasil de 2003/4 a 

2016/17 [informação verbal23] mostra a diferença de tratamento e prioridade dada pelos 

governos Lula, Dilma e Temer. A agricultura camponesa teve financiamento nos 

governos Lula de R$87,4 bilhões, já o agronegócio obteve R$476,5 bilhões. Nos governos 

Dilma foram destinados R$124 bilhões para os camponeses e R$702,2 bilhões para o 

agronegócio. Em um ano o governo Temer liberou R$30 bilhões para os camponeses e 

R$202,8 bilhões para o agronegócio. O fato é que nos três governos existe um aumento 

tímido24 de recursos para financiamento da agricultura camponesa, em contraposição ao 

imenso volume destinado ao agronegócio. De 2003/4 a 2016/17 foram disponibilizados 

R$241,4 bilhões para financiamento da agricultura camponesa e R$1.381,5 trilhão para o 

agronegócio. Essa diferença expressa uma contradição, pois de acordo com o 

 
21 Utilizamos o Neodesenvolvimentismo nas bases de Sampaio Junior (2012).  Para o autor,  existe a junção 

de aspectos do neoliberalismo como: compromisso incondicional com a estabilidade da moeda, austeridade 

fiscal, busca de competitividade internacional, ausência de qualquer tipo de discriminação contra o capital 

internacional , associado a elementos desenvolvimentismo como crescimento econômico, industrialização, 

papel regulador do Estado e sensibilidade social. Para o autor, essa junção constitui o 

neodesenvolvimentismo. 

22 A utilização do conceito de neoextrativismo se ancora em Gudynas (2012), para quem o conceito se 

baseia em dois eixos básicos, que são a exploração de bens naturais e a ampliação do papel do Estado nas 

estratégias de desenvolvimento. O neoextrativismo foi base de sustentação dos governos Hugo Chávez 

(Venezuela, 1998), Ricardo Lagos (Chile, 2000), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil, 2003), Evo Morales 

(Bolívia, 2005), Tabaré Vázquez (Uruguai, 2005), Rafael Correa (Equador, 2006) e Fernando Lugo 

(Paraguai, 2008). Destacamos que utilizaremos, ao invés de bens naturais, o termo recursos territoriais.  

23  Fala do Prof. Dr. Adriano Rodrigues de Oliveira na palestra Questão Agrária e Conflitos no Campo, em 

Goiânia-GO, em 01 e junho de 2016.   
24 Os valores apresentados são nominais, portanto, sem a correção para evidenciar efetivamente o aumento 

destinado a ambos os segmentos.  



110 

 

MDA/IBGE, a agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos pelos 

brasileiros, com 5,7 vezes menos recursos que o agronegócio. 

Os recursos destinados aos dois ministérios mostram claramente o caráter dos 

governos petistas. Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) foram 

destinados, em média, 25% dos recursos reservados ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). Quando comparamos quem esteve no comando do 

MDA e MAPA fica mais evidente a aliança que os governos petistas firmaram com o 

agronegócio.  

A partir da vivência do MTL e suas lutas no campo, no começo do mandato de 

Lula, o Terra Livre no seu nascimento já tem posição formada:  

 
O governo do ''presidente operário'' mostra a cada dia que, se dá 

algumas migalhas aos movimentos que organizam os trabalhadores, dá 

bilhões aos banqueiros e grandes empresários, reprime as lutas e coopta 

vergonhosamente lideranças das organizações populares. (TERRA 

LIVRE, 2009, s.p.) 
 

Se o Terra Livre, no seu nascimento, já tem postura crítica ao governo Lula, em 

virtude das experiências vividas no MTL, entre 2003 a 2008, existiram também aqueles 

que criticaram o PT antes mesmo da sua chegada ao poder. Um deles foi Arcary (2011), 

para quem as transformações do PT se deram em 1988, quando o mesmo se propõe 

somente administrar o Estado.  

Pensar o papel do Estado é algo fundamental para partidos, Movimentos Sociais 

e indivíduos, inclusive para aqueles que entendem que o Estado está a serviço da garantia 

da propriedade privada, como foi colocado por Marx: ‘‘[...]  Estado não é mais do que a 

forma de organização que os burgueses necessariamente adotam, tanto no interior como 

no exterior, para garantir recíproca de sua propriedade e de seus interesses” (MARX, 

1993, p.98). Essa posição também é adotada por Chauí (1984), que afirma ser o Estado 

uma instância a serviço das classes proprietárias.  

O conjunto desses fatores apresentados fizeram com que o Terra Livre tivesse 

posição diferente da maioria dos Movimentos Sociais do Campo, ao se apresentar crítico 

aos governos do PT, enquanto a maioria dos seus homólogos apoiaram as administrações 

petistas em quase todos os momentos, operando apenas críticas pontuais e até raras. 

Porém, quando apontamos para o processo político eleitoral, esse apoio é histórico e 

esteve presente em nas eleições 1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. Para além 

do apoio eleitoral, membros do MST, CPT e CONTAG estiveram à frente de cargos de 
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confiança no governo Lula e Dilma, compondo assim a burocracia administrativa desses 

governos, como relata Fernandes (2003):  

 
Com a vitória do governo Lula, os movimentos camponeses 

participaram nas indicações de nomes para cargos de segundo escalão 

do governo Lula. O MST e a CPT tiveram forte influência na nomeação 

de vários cargos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, inclusive indicando para presidente o geógrafo 

Marcelo Resende, que trabalhara no Instituto de Terras do Estado de 

Minas Gerais, durante a gestão do então governador Itamar Franco. A 

CONTAG também indicou alguns nomes para o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. (FERNANDES, 2003, s.p.)  
 

Mesmo esses governos tendo na composição de sua burocracia administrativa 

membros dos Movimentos Sociais do campo, criando, melhorando e implementando 

políticas públicas, a mais importante delas, a Reforma Agrária, que tem a capacidade de 

realizar mudança da estrutura fundiária do Brasil, não teve sua aplicação na perspectiva 

de realizar tais mudanças. Essa constatação foi feita por Oliveira (2011), para quem os 

governos petistas se posicionaram contra a Reforma Agrária. Fernandes (2013), por sua 

vez, entende que Reforma Agrária no governo Lula foi bastante tímida:  

 
O governo Lula teve suas duas gestões marcadas por um modelo de 

desenvolvimento articulado com políticas de distribuição de renda, 

como o programa Bolsa Família. Mas perdeu uma enorme oportunidade 

de distribuir terra e ampliar ainda mais a participação do campesinato 

no desenvolvimento da agricultura brasileira. A parcialidade da reforma 

agrária do governo Lula está relacionada com o não tratamento da 

questão agrária de forma mais arrojada. (FERNANDES, 2013, p.192) 
 

A posição de Fernandes (2003) e (2013) em relação à Reforma Agrária sofreu 

alterações. Em 2003 sua análise foi, em certa medida, a da maioria dos Movimentos 

Sociais do Campo, assim como membros da academia, pois todos vislumbravam que ela 

poderia ser implementada nos governos do PT. Essa posição tinha como sustentáculo a 

perspectiva do II Plano Nacional Reforma Agrária (PNRA). Vale destacar que a primeira 

proposta do II PNRA25 foi reprovada pelo governo Lula e uma outra foi elaborada e 

 
25 A equipe que elaborou a primeira proposta do II Plano Nacional de Reforma Agrária-PNRA era formada 

por Plínio de Arruda Sampaio, ex-deputado federal pelo PT, que deu contribuição importante na temática 

durante sua vida.  Outros especialistas se juntaram nessa elaboração, como os professores José Juliano de 

Carvalho Filho, Guilherme Delgado, Leonilde Medeiros, Pedro Ramos, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, 

Bernardo Mançano Fernandes, Sérgio Pereira Leite e Fernando Gaiger. A proposta do II Plano Nacional de 

Reforma Agrária tinha como base dez metas, conforme se segue.  Meta 01: Assentar 1 milhão de novas 

famílias. Meta 02: Assegurar às famílias assentadas uma renda bruta mensal equivalente a três salários 

mínimos. Meta 03: Criar 2.500 postos de trabalho permanentes no campo. Meta 04: Consolidar os 

assentamentos de Reforma Agrária criados até 2002. Meta 05: Regularizar os Quilombos. Meta 06: 

Regularizar a situação dos agricultores ribeirinhos desalojados para a construção de barragens. Meta 07: 
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entregue em novembro daquele ano, com claras diferenças quantitativas e qualitativas, 

ainda maiores em relação à primeira, que tinha como centralidade criar as condições para 

que os camponeses assentados pudessem permanecer e produzir nos assentamentos.  

Mesmo o II PNRA que foi aprovado trazia, do ponto de vista quantitativo, 

números robustos para a conjuntura brasileira, embora não radicalizasse a Reforma 

Agrária. Mesmo assim, o Programa fez com que Fernandes (2003), a grande maioria dos 

Movimentos Sociais do Campo e outros membros da academia, vislumbrassem a 

realização da Reforma Agrária em um horizonte possível. O tempo, contudo, não 

transformou a expectativa em realidade e a posição de Fernandes (2013) é outra, com 

uma crítica ácida aos governos do PT em relação ao tema.  

Se Fernandes demorou alguns anos para criticar com maior veemência os 

governos do PT, outros, como Thomaz Jr. (2003), já no início deixavam claro a 

impossibilidade de uma Reforma Agrária que mudasse a estrutura fundiária. O autor 

apontava para a possibilidade de uma contra reforma agrária no Brasil nos governos do 

PT.  

Se nos governos Lula aconteceu um debate a respeito da qualidade e quantidade 

da Reforma Agrária, na gestão Dilma isso praticamente não existiu e as críticas foram 

bem maiores. Esse sentimento fica explícito na fala do Coordenador da CPT, Rubem 

Siqueira: “A política agrária do governo Dilma conseguiu ser a pior de todos os governos 

desde a Ditadura Civil-Militar, incluindo esta” (SOUZA, 2016, s.p.). Tal afirmação 

concorda com Oliveira (2015), que demonstra que os dados de assentamentos no governo 

Dilma foram os piores nas últimas décadas, conforme pode ser observado na figura 10.  

 
Reassentar, fora do perímetro das áreas indígenas, posseiros com posses até 50 hectares. Meta 08: Efetuar 

o levantamento georreferenciado do território nacional, a fim de regularizar os títulos de propriedade de 

terras. Meta 09: Atender os assentados e os agricultores familiares das áreas de reordenamento fundiário e 

desenvolvimento territorial com assistência técnica, extensão rural e capacitação. Meta 10: Levar, por meio 

do Plano Safra, o crédito agrícola e a garantia de preços mínimos aos assentados e agricultores familiares. 

Segundo Albuquerque (2008), a proposta elaborada por Sampaio e os especialistas foi apresentada ao 

governo e trouxe desconforto entre os Ministérios, indignação na bancada ruralista, e nas forças 

conservadoras que compunham a base aliada do governo, e muitos petistas também criticaram o plano. Isso 

fez com que o II PNRA fosse engavetado e outro elaborado com metas mais modestas e concepções 

diferentes do processo da reforma agrária. 
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Figura 10. Número de assentamento e famílias assentas de 1985 a 2016*. Fonte: INCRA (2019). 

Organização: Araújo (2020). Observação o * estabelece os dados de assentamento até golpe 31 de agosto 

de 2016.      

 

Com base na figura 10, podemos observar que no ano de 2004 houve um pico nos 

assentamentos e nas famílias assentadas, porém a partir do  ano seguinte observa-se uma 

queda vertiginosa, ano após ano, tanto no número de assentamentos como de famílias, 

demonstrando claramente que a Reforma Agrária perdeu força.  

Essa avaliação é bem diferente da que é feita pelo petismo. De acordo com o 

Instituto Lula (2017), houve, nos dois governos, democratização da terra através da 

Reforma Agrária, oportunizando trabalho no campo e, por consequência, aumentando a 

renda dos trabalhadores. Para tentar comprovar isso, mostra os seguintes números:  

 
Os dois juntos promoveram um número recorde de assentamentos, 

segundo dados do Incra: 771 mil famílias receberam o título de 

propriedade de terras nos governos de Lula e Dilma, mais da metade do 

total de beneficiados em toda a história da reforma agrária no Brasil. 

(INSTITULO LULA, 2017, s.p.) 
 

Ainda segundo o Instituto Lula (2017), os governos Lula e Dilma foram 

responsáveis pela criação de 3.902 assentamentos em todos os estados do Brasil, 

disponibilizando 51 milhões de hectares para Reforma Agrária, o que representou, de 

acordo com a entidade, um total de 56% de todas as terras destinadas pelo governo federal 

para esse fim. 
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Os dados apresentados pelo Instituto Lula (2017) evidenciam que a Reforma 

Agrária mudou a realidade fundiária brasileira e, se utilizarmos o ditado popular ‘‘contra 

números não há argumentos’’, as estatísticas se sustentam.  Todavia, conforme outro 

adágio, não tão popular, mas frequentemente utilizado na disciplina de estatística, pode-

se contestar a avaliação do Instituto Lula. O dito afirma que ‘‘Estatística é a arte de 

torturar os números até que eles confessem’’ e é utilizado por Oliveira (2010) para 

contrapor a posição dos petistas. 

Conforme Oliveira (2010), os dados da Reforma Agrária do governo Lula têm 

problemas nos números de assentamentos e de famílias assentadas. Segundo o autor, 26% 

dos números apresentados como assentamentos são, na verdade, posses que sofreram 

regularização. A partir dessa manobra estatística houve, segundo ele, uma inflação dos 

dados da Reforma Agrária, já que nessa porcentagem de supostos novos assentamentos, 

ocorreu a regularização e o acesso a políticas públicas do campo, como Pronaf, MCMV 

Rural e outras que não foram contabilizadas pelo INCRA.  

Outra ponderação de Oliveira (2010) diz respeito ao número de assentamentos. 

De acordo com ele, aconteceu uma manobra nos números, nos quais foram somados, em 

novos assentamentos, áreas nas quais já havia famílias que se apropriaram de lotes 

abandonados em assentamentos já existentes. Também houve insuflamento dos números 

dos novos assentamentos através da contabilização das famílias que foram reassentadas, 

em decorrência da construção de lagos para hidrelétricas. 

Isso faz com que das 614.088 famílias que os governos Lula assentaram, segundo 

o INCRA (2019), apenas 223.028 são efetivamente novas famílias assentadas, conforme 

Oliveira (2010), a demostrar que a primeira meta do II Plano Nacional de Reforma 

Agrária, que propunha assentar 400.000 famílias, não foi cumprida. 

Essa posição de Oliveira (2010) não foi isolada e Carlos Frederico Marés, um dos 

fundadores Instituto Socioambiental e professor da PUC-PR, corrobora as críticas contra 

a Reforma Agrária nos governos petistas. Não obstante, destaca as políticas públicas no 

campo: 

 
A outra coisa que o governo Lula fez e também a Dilma deu 

continuidade foi a reorganização, reestruturação ou organização dos 

assentamentos existentes. Portanto, não é fazer reforma agrária, mas é 

melhorar as condições de vida dos assentados. Isso se deu em dois 

níveis: o primeiro é o de apoio institucional, de políticas públicas; o 

segundo nível através do investimento, que começou com o governo 

FHC, mas foi ampliado, melhorado e requalificado de forma bastante 

intensa pelo governo Lula, que é o Pronaf. Ele não é só para reforma 
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agrária, é para toda a agricultura familiar, mas tem um impacto 

extraordinariamente grande nas áreas que já passaram pela reforma 

agrária.” (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2016, s.p.) 
 

O fato é que, mesmo com incremento das políticas públicas, os governos petistas 

não atacaram as questões estruturantes, como a moradia e a luta pela terra. Em ambos os 

casos, as principais políticas públicas que poderiam criar condições para operar 

transformações estruturais foram mantidas e, no caso do  MCMV, sua utilização teve a 

finalidade primeira de transferir lucros para construtoras e o setor imobiliário, criando, na 

perspectiva do Terra Livre e do MTST, problemas estruturais que levaram os 

trabalhadores a perder o direito à cidade .  

Quanto à Reforma Agrária, ela perdeu força nos governos petistas e os dados 

levantados, sob qualquer perspectiva, apontam isso, pois o número de assentamentos caiu, 

especialmente nas administrações Dilma. Sob Lula os dados da Reforma Agrária também 

foram questionados e, mesmo oficiais ou manipulados, ficaram bem longe do que os 

Movimentos Sociais do Campo projetaram.  

Com base nas duas políticas públicas que elencamos como centrais para o Terra 

Livre no campo (Reforma Agrária) e na cidade (MCMV), se observa que o Movimento 

manteve posição crítica aos governos petistas, o que estabeleceu, nesse período histórico, 

diferenças com vários Movimentos Sociais que apoiaram Lula e Dilma. Esses fatores 

influenciaram nos processos de espacialização e territorialização do Terra Livre em 

Goiás, sobre o quais nos debruçaremos no próximo capítulo.  

 

 

3– A ESPACIALIZAÇÃO E TERRITORIALIZAÇÃO DO TERRA LIVRE EM 

GOIÁS 

 

Para estabelecer a territorialização e a espacialização do Terra Livre em Goiás, 

entre 2009 a 2017, percorremos um caminho, que não é único, porém é o que reflete o 

acúmulo de alguns anos de vivências, estudos e pesquisas, tendo como centralidade 

compreender e analisar os Movimentos Sociais. Os dois primeiros capítulos são nossos 

alicerces, já que reconstroem a gestação e o nascimento do Terra Livre e nos trazem vários 

elementos que mostram similaridades e singularidades do Terra Livre, comparado a 

outros Movimentos Sociais do Campo, a partir de uma análise que se baseia no tripé 

território, movimentos social e classe. 
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Com a escolha desses eixos, optamos por trabalhar os aspectos quantitativos e 

qualitativos de forma separada em um primeiro momento, porém, ao longo de cada um 

dos eixos é possível encontrar intersecções, já que a opção de abordá-los de forma 

separada é apenas um recurso abstrato, pois na realidade espaço-temporal eles 

aconteceram de forma simultânea.  

Utilizaremos como recursos, para estabelecer a espacialização e a territorialização 

do Terra Livre em Goiás, elementos textuais, gráficos e mapas de sorte que o material 

final nos permite compreender tais processos.   

 

3.1 Formações do Terra Livre em Goiás: os fundamentos para os territórios  

 

As formações fizeram parte do Terra Livre em Goiás. Nelas, o movimento 

constrói as suas relações orgânicas com os e as militantes do Movimento. A partir dos 

documentos que analisamos, é possível perceber que as formações têm caráter  

pedagógico, mas também de luta, pois é nela que se constroem as raízes da 

territorialização do movimento. 

Quando falamos de formações, consideramos seminários, cursos, congressos e 

outras atividades em que houve troca de saberes e conhecimentos de leituras das várias 

dimensões da vida. Nesse período, as formações tiveram um caráter de formação política 

e técnica. Outro aspecto dessas formações foi sua realização, tanto em conjunto com 

outros Movimentos Sociais, Sindicatos e Partidos, quanto somente para os membros do 

Movimento.  

Para Gohn (2008), a formação é um dos elementos que dão sustentação política 

aos Movimentos Sociais. Portanto, é neste processo que se constroem as bases de 

sustentação (i)materiais para os Movimentos Sociais. 

Com essa importância, as formações não se dão de forma burocrática, pois estão 

ligadas a processos da luta por território e a análise da conjuntura. Isso faz com que a sua 

espacialização esteja relacionada com as ações dos Movimentos Sociais. Outro elemento 

que deve ser pensado nas formações é a sua temporalidade. Observamos que as formações 

do Terra Livre tiveram temporalidades bem distintas, com maior quantidade entre os anos 

de 2010 a 2013, como podemos observar na figura 11.   
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Figura 11. Formações em que o Terra Livre participou de 2008 a 2017 em Goiás. Fonte: Araújo (2020).  

 

Essa temporalidade distinta das formações está relacionada a processos da luta e 

da estrutura do Movimento e da conjuntura. Por esses motivos, compreendemos que nos 

anos de 2008 e 2009 não há registro de formações. Conforme frisado, é nesse período que 

se dá a rearticulação do movimento e as pautas do MTL são absorvidas pelo Terra Livre. 

Mesmo com trajetória acumulada de luta, o processo de rompimento com o MTL traz 

dificuldades para que as formações aconteçam logo no nascimento do Terra Livre. Já nos 

anos de 2010 a 2013 articula-se uma intensa agenda de formações, concentrando 90,9 % 

delas. 

Nossa leitura é que nesse período o Movimento já havia conseguido resolver 

grande parte dos problemas da ruptura com o MTL e se estrutura para vários processos 

de territorialização via ocupações e assentamentos.  Por outro lado, de 2014 a 2017 nota-

se um declínio nas formações, o que pode estar relacionado às investidas nos outros eixos 

de ação, como manifestações e ocupações.   

Se nas temporalidades, as formações têm variações temporais marcantes, na 

espacialização, há dois aspectos relevantes: 1) do ponto de vista absoluto, há maior 

quantidade de formações sendo sediadas em municípios do interior do estado de Goiás; 

2) porém, ocorre concentração de formações na capital do estado, Goiânia, conforme pode 

ser  constatado na Figura 12. 
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Figura 12. Formações que Terra Livre participou em Goiás de 2008 a 2017. Fonte: Terra Livre (2019)  



119 

 

Quando analisamos as formações que aconteceram em Goiânia, verificamos que 

a quase totalidade foi realizada em conjunto com outros Movimentos Sociais do Campo, 

Sindicatos, Partidos e Órgãos do Estado, seja no plano federal ou estadual. Esse fator 

demonstra a necessidade do deslocamento de parte dos integrantes do Terra Livre para 

Goiânia, já que na capital do estado se encontra a possibilidade maior de interação com 

outros sujeitos e com burocracia estatal. A única exceção se deu no II Encontro Estadual 

do Terra Livre de Goiás. Quando analisamos as formações no interior do estado, 

encontramos uma multiplicidade de elementos que tem como características a localização 

nas ocupações e assentamentos, além de participação exclusiva de membros do Terra 

Livre. Contudo, ocorreram eventos com sujeitos aliados históricos do Movimento, 

estabelecendo assim várias dimensões.  

Se até esse momento estabelecemos elementos na temporalidade e na 

espacialização das formações do Terra Livre, agora iremos descrever e analisar essas 

formações, pois na nossa compreensão existem ligações com outros eixos, como 

manifestações, ocupações e assentamentos. Também é visível que nessas formações 

encontramos, em alguns momentos de forma discreta, em outros de maneira visceral, o 

nosso tripé classe, movimento social e território.  

Um desses exemplos de formação se deu no II Encontro Estadual do Terra Livre, 

ocorrido nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2015, no Colégio Estadual  Pré-Universitário 

(antigo Colégio Estadual Costa e Silva), localizado no Setor Universitário, em Goiânia. 

O tema foi ‘‘Por uma Reforma Agrária Ampla e Massiva’’, tendo como critérios para 

participação do encontro e normas gerais: 

 
01- Critério de participação:  cada área de acampamento, assentamento 

elegerão 02 dois delegados/as e mais 02 a cada dez 10 

famílias, ou fração de 07. 

02- Coletivo de militantes ou setorial, elegerão 01 e mais 01 a 

cada 05 cinco membros reconhecido pelo coletivo ou setorial. 

Recomenda-se que as áreas e os coletivos, elejam um suplente a cada 

02 dois delegados eleitos. 

03- Cada área ou coletivo deve disponibilizar as condições para o 

deslocamento dos   delegados/as eleitos, como 

também, deverá contribuir com os valores de dez R$ 10,00, reais por 

cada delegado/a, essa contribuição será feita no ato do credenciamento. 

Esclarecemos que esse valor é para ajudar no custeio do encontro. 

04- As áreas ou coletivos poderão enviar, observadores para 

acompanhar o encontro, nesse caso também terá que fazer a 

contribuição de 10,00 dez reais. 

05- Os delegados terão que chegar a Goiânia dia 03/07 até as 18:horas. 
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06- Os delegados e participantes, terão que trazer colchonetes, roupa de 

cama, material de higiene pessoal, kit sem terra (garfo, faca ou colher, 

copo e colchonete). 

07- Recomendamos que os delegados/as venham preparados para ficar 

por mais um dia, ou seja até o dia 06 segunda feira para atividades 

externas. 

08- Recomendamos as áreas de assentamento que 

tragam alimentos: hortifrúti, o que for possível para ajudar na 

alimentação do encontro. 

09- Os delegados eleitos devem saber que terão uma responsabilidade 

de participar do encontro em tempo integral, estarão representando sua 

área de AC ou ASS, coletivo ou setor do movimento, não será um 

passeio. (TERRA LIVRE, 2015, s.p.). 
  

Nos três dias em que o Terra Livre se reuniu em Goiânia, o espaço de formação e 

troca de saberes permitiu a interação entre os membros do Movimento e representantes 

da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 

(EMATER), Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de 

Goiás  (STIUEG), Faculdade de Educação da UFG e MDA (Figura 13). Foram 

explanados temas acerca da conjuntura agrária em Goiás e no Brasil, abordando aspectos 

como a Educação do Campo. Além disso, houve grupos de trabalhos para pensar e 

elaborar as ações do Terra Livre em Goiás nos anos subsequentes. 

 

Figura 13. Representantes da Faculdade de Educação da UFG, STIUEG, Emater e MDA no II Encontro 

Estadual do Terra Livre. Fonte: Terra Livre (2015). 
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Na conjuntura estadual do II Encontro Estadual do Terra Livre, era o quarto 

mandato do governador Marconi Perillo. Nessa época estava sendo debatida a 

privatização da Companhia de Energia do Estado de Goiás (CELG). Além desse aspecto, 

o encontro também é marcado por discussões sobre o processo de luta por território, uma 

delas ligada diretamente ao governo estadual, já que o Terra Livre havia ocupado a 

fazenda do Estado26, no município de Ituaçu, em novembro de 2014 e, dias antes do 

Encontro, as 1000 pessoas que participavam do acampamento receberam ordem despejo 

judicial.  

Esses elementos marcaram o II Congresso Estadual do Terra Livre, no ambiente 

de uma conjuntura de governo estadual que apontava para a intensificação das 

privatizações e, no âmbito do governo federal, reduzia o número de assentamentos. Nesse 

contexto histórico, homens, mulheres e a juventude escutaram e apontaram caminhos na 

luta por território e na produção de alimentos, como pode ser visualizado na Figura 14.  

 

 Figura 14. Grupo de trabalho do II Congresso Estadual do Terra Livre Goiás. Fonte: Terra Livre (2015) 

 
26 Fazenda Córrego Rico, também denominada de fazenda do Estado, ocupada por integrantes do Terra 

Livre, está localizada entre os municípios de Ituaçu e Itaberaí, com área total de 771 ha, pertence ao governo 

de Goiás. No ano de 2013, a área foi a leilão junto com vários outros imóveis e empresas públicas, no 

programa de privatização do Governo Marconi Perillo. O valor mínimo do lance para a propriedade era de 

R$ 9,47 milhões, porém não houve nenhum lance. Depois desse fracasso, o governo do estado cedeu parte 

das terras para a Organização Não Governamental Pró-Cerrado e para a Banca Florestal. Segundo o 

coordenador regional e nacional do Terra Livre, Zelito, essas posses foram cedidas de forma precária, o 

que se tornou uma das razões para que o Movimento as pleiteasse para Reforma Agrária.  
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Em Goiânia, o Terra Livre participou de outras formações importantes como o 

Fórum de Reforma Agrária de Goiás, realizado em agosto de 2011, que reuniu CPT, MST, 

MLST, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Goiás 

(Fetraf-GO), Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Goiás 

(FETAEG), Movimento de Volta dos Trabalhadores ao Campo (MVTC), Movimento de 

Mulheres Camponesas (MMC), Movimento Brasileiro dos Trabalhadores Rurais 

(MBTR), Fórum de Economia, CUT, CSP CONLUTAS, Corrente Interna do PT 

Tendência Marxista , ANDES, Fórum do Grito do Excluído,  DCE/UFG,  Sindicato dos 

Trabalhadores no Serviço Público Federal de Goiás, Sindicato dos Trabalhadores do 

Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás e Sindicato dos Trabalhadores do Setor 

Público Agrícola do Estado de Goiás. 

O seminário realizado no Fórum aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de 

Direito da UFG, nos dias 03 e 04 de agosto de 2011, e teve presença de Dom Tomás 

Balduino, da CPT, e dos Professores Ariovaldo Umbelino de Oliveira, da USP, e 

Bernardo Mançano Fernandes, da Unesp de Presidente Prudente. Também compareceram 

o presidente nacional do INCRA, Celso Lacerda, o superintendente do INCRA em Goiás, 

Jorge Tadeu, e Robson Morais, da EMATER.  

Foi discutida a situação da Reforma Agrária em Goiás e no Brasil, apontando 

críticas aos governos Dilma e Lula. No evento, também foi realizada a eleição da 

coordenação do Fórum de Reforma Agrária de Goiás, que ficou a cargo do Terra Livre, 

FETAEG, CUT, MBTR e CPT.   

O Fórum de Reforma Agrária de Goiás se constituiu em um importante espaço de 

formação e intervenção políticas dos Movimentos Sociais do Campo de Goiás, bem como 

de partidos políticos e sindicatos. O mesmo teve papel importante para pensar a Reforma 

Agrária em Goiás e o Terra Livre apostou nesse espaço para formação dos seus membros, 

mas também para elaborar políticas conjuntas para o tema central.   
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Figura 15. Fórum de Reforma Agrária de Goiás realizado em 03 e 04 de agosto de 2011. Fonte: Terra Livre 

(2011). 

 

Outras formações aconteceram em Goiânia, com temáticas ligadas a privatizações 

e educação, e foram fundamentais para que o Terra Livre trocasse experiências com 

outros Movimentos Sociais do Campo, sindicatos, partidos e órgãos governamentais. 

Importante salientar que o conjunto de formação era levado para as bases que estavam no 

interior do estado. Nestes espaços, isto é,  acampamentos e assentamentos, o Terra Livre 

constituía a sua territorialização, a destacar que a formação é o elemento fundante no 

processo de territorialização do Movimento, já que os camponeses e camponesas 

conseguem estabelecer o caráter de classe nesses espaços, se reconhecendo e conhecendo 

outras experiências de luta.  

As formações das quais o Terra Livre participou e as que organizou em Goiânia, 

tiveram como objetivo, na sua grande maioria, a troca de experiências, a aquisição de 

conhecimento e a articulação política entre Movimentos Sociais do Campo. Do mesmo 

modo, viabilizavam a articulação com sindicatos e partidos políticos. Por sua vez, as 

formações no interior também foram usadas para fomentar e fortalecer a luta por território 

do movimento.  
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Como já demonstramos na figura 12, as formações do Terra Livre foram mais 

expressivas em quantidade no interior de Goiás, se espacializando em nove municípios 

do estado. 

Dentre as formações que o Terra Livre participou ou organizou, três foram 

congressos do Movimento, um na escala regional e outros dois em escala nacional. As 

demais formações tiveram a construção dos coletivos e impulsionaram os coletivo da 

educação e da produção, grupos que têm na sua constituição membros do Movimento e 

parceiros incumbidos de pensar os passos seguintes à conquista do assentamento, 

resultando na constituição de territórios concretos.  

Nessa perspectiva foi realizado, no Assentamento Nova Conquista, no município 

de Itajá, formação para biogás, no dia 24 de maio de 2011. Um conjunto de 50 

camponeses e camponesas do Terra Livre se reuniram no assentamento e tiveram as 

primeiras noções de produção de energia a partir de decomposição de matéria orgânica 

produzida nas parcelas. Com essa formação objetivou-se a constituição da 

autossutentabilidade na produção de energia, associada à preservação e proteção do meio 

ambiente. 

De acordo com Terra Livre (2011), os camponeses e camponesas estão se 

apropriando das tecnologias do biogás, bem como da energia solar e de fossas 

biodigestoras para tornar o Assentamento Nova Conquista autossuficiente em energia. 

Em grande parte das formações em que o Terra Livre esteve presente no interior 

do estado, seu foco esteve voltado aos seus membros. Contudo, o evento ocorrido em 

Luziânia, entre os dias 24 e 29 de maio de 2015, denominado Encontro Nacional 

Educação Cidadã, foi promovido pelo Jornal Brasil de Fato, Centro de Mídia 

Independente e Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, tendo como centralidade 

nos debates a comunicação popular.  

O Encontro estabeleceu troca de experiências a respeito da comunicação nas 

localidades de atuação dos Movimentos Sociais e entidades presentes. Também foram 

abordados os limites e desafios colocados para a comunicação, pela ação da grande mídia 

e como ela se coloca contra as lutas da classe trabalhadora em geral e da reforma agrária 

em particular. 

Para tentar romper esse bloqueio da grande mídia, foram realizadas oficinas e 

palestras, visando à construção e apropriação de ferramentas de comunicação como sites, 

blogs, vídeos, redes sociais, rádios comunitárias, entre outros canais de comunicação 

popular. 
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Foi avaliado o monopólio da mídia no Brasil, considerando que 11 famílias detêm 

o poder de comunicação do país. Neste sentido, o Terra Livre participou com intervenções 

duras referentes à política adotada por Dilma:  

 
[..] colocamos que as políticas do governo em todas as áreas tem sido 

no sentido de não se confrontar com o modelo vigente estabelecido, 

mais simplesmente fazer programas que complemente o que não 

interessa aos grandes empresários, nesse sentido não faz reforma 

agrária para não se confrontar com o agronegócio, não muda a política 

de saúde para não mexer nos interesses privados e nem a política de 

educação e também não mudará o modelo de telecomunicações. 

(TERRA LIVRE, 2011, s.p.). 
  

Essa formação do Terra Livre em Luziânia teve efeito temporal importante, pois 

a partir de então o Movimento passou a utilizar blog e site, além de ter ganhado robustez 

a rede social Facebook. Contudo, no YouTube, detectamos que houve poucos avanços, 

seja nas produções ou nas visualizações.  

Como a nossa intenção é descrever, espacializar e analisar como as formações  

que Terra Livre participou ou organizou, fortaleceu e contribuiu na luta por território, 

entendemos que o Encontro do Terra Livre no Sudoeste Goiano, representa esse processo 

de formação, que se baseou na troca de experiências e na unidade do movimento.  

Observamos que nos municípios do sudoeste goiano, onde boa parte das 

formações aconteceram, esse processo está associado às ocupações, acampamentos e 

assentamentos do Terra Livre. Por essa razão, em 2013 foi realizado o Encontro do Terra 

Livre no Sudoeste Goiano, tendo como objetivo pautar as demandas dos acampamentos 

e assentamentos do movimento junto ao MDA.  

O Encontro do Terra Livre no Sudoeste Goiano foi dividido em três etapas. A 

primeira aconteceu no dia 3 de abril de 2013, no município de Itajá, no auditório do Fórum 

da Comarca do município, e reuniu 1100 camponeses e camponesas dos Projetos de 

Assentamento Sete de Setembro, Ícaro, 1º de Maio e Nova Conquista e do acampamento 

Centenário. Estiveram presentes no evento vereadores e gestores das prefeituras de Lagoa 

Santa e Itajá.  

  No dia 04 de abril aconteceu a segunda etapa, no salão do Centro Cultural da 

Cidade de Itarumã, onde estiveram presentes representantes do poder legislativo e 

executivo dos municípios Itajá, Caçu e Cachoeira Alta. O evento contou com a presença 

maciça de camponesas e camponeses  dos P.A 8 de Outubro, Santa Elza, Santo Expedito, 

Sonho Real e Raposa Serra do Sol. 
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Nas duas etapas foram discutidas as políticas públicas que evolviam camponesas 

e camponeses assentados, como PAA, PNAE e PRONAF. Para isso estiveram presentes 

representantes do MDA e da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

Também foi levantado um conjunto de demandas de infraestrutura, educação e saúde, 

expostas e debatidas por gestores e gestoras do poder público dos municípios em que os 

assentamentos se encontram.  

No último dia do encontro foram realizadas, pela manhã, reuniões no 

Acampamento Centenário em Itajá, nas quais foram discutidos os processos de 

organização interna do acampamento, como a desapropriação da terra. No período da 

tarde, a reunião se deu no P.A Sete de Setembro, em Lagoa Santa, onde foi debatida a 

visita técnica da equipe do INCRA para readequação da Organização Espacial e do Plano 

de Parcelamento. No fim do dia foi definido que a coordenação estadual elaboraria o 

projeto da Cooperativa Mista dos Assentados da Reforma Agrária do Estado de Goiás. 

Essa cooperativa para o movimento tinha como objetivo uma inserção coletiva 

dos acampados e assentados nas políticas públicas como PAA, PNEA e PRONAF, porém 

ela não se concretizou. Os fatores para que isso não acontecesse estão ligados, de acordo 

com documentos do Movimento, às questões burocráticas e à falta de entendimento dos 

acampados e assentados.  

Ao descrever e analisar as formações do Terra Livre em Goiás, compreendemos 

como foram importantes no processo de espacialização do Movimento. Essa tática se 

apresentou em vários formatos como: encontros, cursos, congressos, seminários e outros. 

Encontramos elementos que dão suporte no processo de territorialização e estabelecem, 

na realidade, as concepções de classe, movimento social e território.  

São vários processos encontrados nessas formações, que subsidiam a organização 

de manifestações, ocupações e dos assentamentos. Assim, as formações se constituem 

como um processo contínuo que está ligado às múltiplas possiblidades de permanência 

dos camponeses e camponesas na terra, criando condições de reprodução da vida, seja 

com seus conhecimentos ou com aquisição de outros, mas também escutando e abordando 

temas da Reforma Agrária, conjuntura política e da luta entre as classes.  

As formações foram uma das táticas adotadas pelo Terra Livre em Goiás. A 

seguir, abordaremos outra tática de grande relevância para a conquista do território pelo 

Movimento, que são as manifestações.   
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3.2 Manifestações do Terra Livre em Goiás: uma das bases para territorialização do 

Movimento 

 

As manifestações são uma das formas de reivindicações utilizadas como tática 

pelas classes sociais ao longo da história e se constituem como uma das estratégias para  

conquistar os seus objetivos. Historicamente, a classe trabalhadora se utilizou muito das 

manifestações. No que concerne aos movimentos camponeses, o século XXI apresenta 

um crescimento das manifestações realizadas por camponeses, indígenas e trabalhadores 

rurais, como pode ser observado na figura 16.  

 

Figura 16. Manifestações realizadas por indígenas, camponeses e trabalhadores rurais 2001 a2019. 

Fonte: CPT (2020), Organização: Araújo (2020). 

 

De acordo com dados da CPT, é possível observar o crescimento das 

manifestações como tática dos sujeitos do campo, utilizada para reivindicar novos 

territórios ou para a manutenção daqueles já ocupados/conquistados.   

As manifestações têm seu ordenamento jurídico na Constituição de 1988, que 

garante o direito a todos os cidadãos. Porém, a Carta Magna estabelece uma série de 

condições necessárias para exercer este direito, conforme prevê o Art. 5º, incisos IV, XVI, 

XVII, XLIV: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer  

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: IV - é livre a 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; XVI - todos 

podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 

público, independentemente de autorização, desde que não frustrem 

498
391

486

705 692
677

905

682

593
652 662

868

936

843 822

1016

720

550

1301

0

200

400

600

800

1000

1200

1400



128 

 

outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 

apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; XVII - é plena a 

liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos 

armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 

Democrático. (BRASIL,1988) 

 

O Estado estabelece os critérios para realização das manifestações, o que se 

constitui como uma tentativa de controle dessa tática. Isso faz com que sejam entendidas 

como:   

 
[...] uma forma de ação de um conjunto de pessoas em favor de uma 

causa ou em protesto contra algo. As manifestações são uma forma de 

ativismo, e habitualmente consistem numa concentração ou passeata, 

em geral com cartazes e com palavras de ordem contra ou a favor de 

algo ou alguém. As manifestações têm o objetivo de demonstrar (em 

geral ao poder instalado) o descontentamento com relação a algo ou o 

apoio a determinadas iniciativas de interesse público. É habitual que se 

atribua a uma manifestação um êxito tanto maior quanto maior o 

número de pessoas participantes. Os tópicos das manifestações são em 

geral do âmbito político, econômico e social. (JUSBRASIL, 2017) 

 

Os Movimentos Sociais do Campo têm nas manifestações um instrumento de luta 

e por essa razão a CPT as define como: 

  
ações coletivas dos trabalhadores e trabalhadoras da terra que protestam 

contra atos de violência sofrida ou de restrição de direitos, 

reivindicando diferentes políticas públicas e ou repudiam políticas 

governamentais ou exigem o cumprimento de acordos e promessas.  

(CPT, 2016, p.17) 
 

O quantitativo de manifestações do Terra Livre em Goiás, entre seu nascimento 

até 2017, pode ser mais bem elucidado a partir dos dados do seu site e da sua conta no 

Facebook. Nesse sentido, foi necessário conciliar esses registros com aqueles disponíveis 

nos arquivos da CPT, que levam em consideração somente as manifestações que 

estiveram vinculadas à questão agrária. Deste modo, consideramos as múltiplas 

manifestações que incluem, por exemplo, aquelas contrárias às privatizações da Celg, 

contra o governo estadual e demais ações que mobilizaram a militância do Terra Livre.   

Com base nessa metodologia, encontramos 23 manifestações que o Terra Livre 

participou ou organizou em Goiás, entre 2009 a 2017. O movimento atuou de forma 

conjunta com outros Movimentos Sociais do Campo, Sindicatos, entidades estudantis e 

partidos políticos. Também realizou manifestações somente com membros do 

Movimento, vinculadas às ocupações, acampamentos e assentamentos. Houve ainda 
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ações realizadas com pautas gerais, ligadas diretamente ao momento histórico da 

conjuntura, o que produziu, em muitas ocasiões, convergências e divergências entre 

Movimentos Sociais, partidos e sindicatos. 

Das 22 manifestações em que o Terra Livre esteve presente em Goiás, 54,54% 

aconteceram somente com membros do Movimento e 45,46% se deram em conjunto com 

outros sujeitos. Com esses percentuais, temos a leitura que o Terra Livre foi importante 

elemento na unidade de classes em Goiás nesse período, o que se reforça a partir do 

destacado por Araújo (2017), de que nos governos petistas 92,35% das manifestações em 

Goiás foram realizadas por apenas um Movimento Social do Campo e apenas 7,65% 

contaram com mais de um. 

A temporalidade dessas manifestações nas quais o Terra Livre esteve envolvido 

em Goiás aponta o pico entre 2009 e 2011, como pode ser visualizado na figura 17. Nesse 

período, o movimento colocou a militância frente às suas demandas internas e contra 

medidas dos governos estadual e federal.  

 
Figura 17. Temporalidade das manifestações que o Terra Livre participou em Goiás de 2008 a 2017. Fonte: 

CPT (2020) e Terra Livre (2019). Organização: Araújo (2020).   

 

Se a temporalidade das manifestações do Terra Livre teve concentração nos anos 

de 2009 a 2011, na espacialização houve uma convergência em Goiânia, como se nota na 

figura 18. Essa primazia da capital, em 82,60 %, segundo Araújo (2017), se deve à 

localização dos órgãos governamentais de esfera estadual e federal, o que a torna um 

espaço privilegiado para reivindicar, de forma mais efetiva, pautas por Reforma Agrária 

ou mesmo por infraestrutura e políticas públicas.   
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Figura 18. Manifestações que o Terra Livre participou em Goiás, 2008 a 2017. 

Fonte: CPT (2020) e Terra Livre (2019).   
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          Se as manifestações em que o Terra Livre participou tiveram concentração espacial, 

por outro lado suas formas foram várias. Ao adotar a forma como categoria de análise das 

manifestações, é importante ressaltar os fatores que nos ajudam a compreendê-las. 

Entendemos como forma as condições que se materializam no espaço. Nesse sentido, as 

manifestações do Terra Livre se deram em forma de ocupação, protesto, feira e audiência 

pública. As formas de manifestações nos trazem importantes elementos, como o grau de 

enfrentamento ou mesmo com quem objetivam se comunicar. Boa parte das 

manifestações do Movimento teve o enfrentamento nos protestos e nas ocupações, como 

pode ser observado na figura 19, mas também houve a tentativa de diálogo com a 

população por meio das feiras e das audiências públicas.  

 

 
Figura 19. Formas de manifestações no qual o Terra Livre participou em Goiás de 2008 a 2017. 

Fonte: CPT (2020) e Terra Livre (2019). Organização: Araújo (2020). 

 

Nesse aspecto, podemos apontar que as manifestações foram táticas utilizadas 

pelo Terra Livre no processo de conquista, manutenção e luta por territórios. Aqui 

encontramos similaridades com outros Movimentos Sociais do Campo, porém quando 

alargamos metodologicamente a tabulação das manifestações do Terra Livre, 

encontramos outros elementos, como solidariedade de classe e projeto político estratégico 

de somar forças contra o governo estadual durante 2008 a 2017. 

A aliança que o Terra Livre buscou construir, com a classe trabalhadora da cidade 

e com segmentos da juventude, pode ser notada em muitas manifestações e, se na escala 

nacional, o Movimento foi crítico aos governos Lula e Dilma, na escala estadual, se 
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posicionou como oposição ao marconismo 27, posição que se confirma a partir do 

momento que participou de manifestações contra o governo estadual.  

Os desencontros do Terra Livre com então governador Marconi Perillo se dá 

devido à plataforma antagônica de ambos. Se, de um lado, o Movimento luta por Reforma 

Agrária e Reforma Urbana, e pela emancipação dos trabalhadores e trabalhadoras, por 

outro lado, as gestões de Perillo se caracterizaram por privatizações, desconstrução do 

funcionalismo público e medidas econômicas e estruturais que favoreceram as burguesias 

nas suas diferentes escalas.  

 Com essas bases inconciliáveis, o Terra Livre atuou, em conjunto com outros 

Movimentos Sociais, sindicatos e partidos políticos, contra as medidas do governador 

Marconi Perillo28. 

  Isso pode ser visto em 2009, ano em que o Terra Livre esteve presente em seis 

manifestações em Goiás, que se caracterizaram pela radicalidade, unidade e centralização 

em Goiânia. Quando utilizamos a palavra radicalidade, significa que essas manifestações 

buscaram a solução das demandas dos movimentos e seus aliados na raiz do problema e 

a forma de atuação na maioria desses atos foi a ocupação, que ocorreu em  prédios 

públicos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás (Semarh), 

INCRA, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás 

(Seagro) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA).   

Essas ocupações estavam ligadas diretamente ao processo da luta por território. 

No caso da Semarh, ocupada em 15 outubro, o objetivo era acelerar os processos de 

licenciamento da áreas de assentamento no estado, já que as famílias assentadas 

precisavam da Licença Prévia  e da Licença de Instalação Operacional. Ambas as licenças 

são fundamentais para construção nos assentamentos e para ter acesso às políticas 

públicas como Pronaf, Luz para Todos, entre outras. Já a ocupação do Incra aconteceu 

em duas ocasiões em 2009. A primeira em 18 de maio e a outra em 15 de outubro. Ambas 

tiveram como objetivo acelerar os processos da Reforma Agrária. A diferença foi que a 

 
27 Compreendemos o “Marconismo” como um enorme personalismo do poder estatal, uma gigantesca 

política de comunicação e um projeto político que tem como uma das centralidades o foco nos programas 

assistências de renda direta. Por outro lado, sua sustentação foi possível a partir de um teia de promiscuidade 

entre os poderes: Tribunal de Conta Município; Tribunal de Conta do Estado; Assembleia Legislativa e 

Tribunal de Justiça de Goiás. 
28  Marconi Perillo foi governador de Goiás por quatro mandatos: a) 1999-2002; b) 2003-2006; c) 2011-

2014 e d) 2015-2018). 
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primeira foi protagonizada exclusivamente pelo Terra Livre e a segunda teve participação 

de outros Movimentos Sociais Camponeses, centrais sindicais, sindicatos e partidos.  

A ocupação da Seagro se deu no dia 14 de outubro e demandava que a Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural do Goiás (EMATER) assistisse os 

assentamentos do estado. Outro prédio público ocupado em 2009 foi o do Ibama, em 22 

de maio, para pressionar o órgão a liberar as licenças para que os assentamentos ligados 

ao Movimento pudessem acessar as políticas públicas.  

As ocupações de prédios públicos realizadas pelo Terra Livre em 2009 foram 

ações construída, na sua grande parte, coletivamente. Das seis manifestações, quatro se 

deram através do Fórum Estadual de Reforma Agrária de Goiás.  

Se os elementos de atuação conjunta foram a marca das manifestações do Terra 

Livre em 2009, a ocupação do Incra em 18 de maio foi a forma encontrada pelo 

Movimento para destravar um conjunto de reivindicações que se arrastava desde 2008. 

Devemos relembrar que mesmo tendo nascido em 2008, o Terra Livre herda as demandas 

das ocupações, acampamentos e assentamentos do MTL. Isso faz com que em 2009, 

cansado da inércia do governo Lula na política de Reforma Agrária em Goiás, o 

Movimento ocupe a sede do Incra e apresente a demanda de reivindicações em dois 

documentos, sendo que o primeiro é a carta de reivindicações, que continha treze pleitos 

direcionados ao governo federal, por intermédio do INCRA, e ao governo estadual: 

 
1- Solicitamos a apresentação do plano de metas da Reforma 

Agrária para o ano de 2009. 

2- Os assentamentos e acampamentos sofrem com a falta de 

atendimento do Incra, Ibama, Caixa Econômica, Seagro, Celg, Furnas 

e Conab. 

3- Vistorias de 9 fazendas no Sudoeste Goiano. 

4- Vistoria de 5 fazendas no Noroeste e apresentação de laudo de 4 

fazendas. 

5- Fim da ameaça da Agetop de retirar as famílias dos 

acampamentos. 

6- Todo apoio à campanha pelo limite da propriedade. 

7- Pela revisão dos índices de produtividade. 

8- Revogação da medida provisória que proíbe áreas ocupadas de 

serem vistoriadas. 

9- Instalação de Varas e Promotorias Espaciais Agrárias em âmbito 

Federal e Estadual. 

10- Manutenção do sistema de convênios do Pronera com as 

universidades ao invés de licitações e contratos e não ao corte de 

recursos. 

11- Pelo retorno da EMATER-Goiás para que haja uma política de 

assistência técnica e extensão rural permanente e universal. 

12- Pela retomada e destinação das terras devolutas á Reforma 

Agrária.  
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13- Pela destinação de um percentual do orçamento estadual para 

apoio á Reforma Agrária, já que o governo do estado destina recursos 

para o agronegócio, como acabou de repassar 1 milhão de reais para a 

SGPA, que não necessita de apoio algum. (TERRA LIVRE, 2009, p. 1 

e 2)   
 

A partir das pautas de reivindicações do Terra Livre na ocupação do Incra, que 

expressam um processo de luta cotidiana atrelada ao projeto estratégico de transformação, 

fica evidente um represamento das demandas do Movimento, que culminou com a 

ocupação. Fica demonstrado também que os pleitos recaem na esfera estadual. reforçando 

as críticas aos governos Lula e Marconi. Esse posicionamento crítico pode ser visto no 

trecho de uma moção do Movimento, que faz referência à política de Reforma Agrária: 

 
MODELO DE MOÇÃO DE APOIO 

Nós (nome da entidade/movimento) apoiamos a ação do movimento 

TERRA LIVRE, que no dia 18 de maio ocupou o INCRA de Goiás. 

Cobramos maior agilidade na implementação da Reforma Agrária e 

resolução das demandas dos trabalhadores e trabalhadoras que lutam 

pela terra no estado de Goiás. O governo Lula deixou de lado a Reforma 

Agrária para atender os desejos do agronegócio e do latifúndio. Agora 

na crise dá milhões para banqueiros e multinacionais e migalhas para 

criar novos assentamentos. No estado de Goiás a situação é pior. As 

obtenções de terras pararam e praticamente não se fazem novas 

vistorias. Os assentamentos não têm créditos, infra-estrutura, habitação 

e nem assistência técnica. Cobramos a resolução destas pendências! 

Reforma Agrária Já! (TERRA LIVRE, 2009, p.3)  

 

A moção de apoio apresentada pelo Terra Livre é um documento político no qual 

o Movimento deseja estabelecer o posicionamento das entidades e Movimentos Sociais 

frente ao governo Lula. As manifestações em 2009, por sua vez, reforçam o caráter 

reivindicatório para luta pela expansão ou manutenção do território.  

A ocupação foi uma das táticas recorrentes para contestar os governos Lula e 

Marconi em Goiânia. As razões são de caráter prático e político, sendo que a primeira 

dimensão se dá pelo fato de os órgãos públicos se concentrarem na capital. A segunda 

dimensão está relacionada à repercussão da impressa, de forma a criar maiores 

possibilidades de comunicação com a classe trabalhadora, já que em 2009 a cidade  

concentrava 21,68% da população do estado de Goiás, conforme dados do IBGE (2010). 

              As manifestações contra as medidas neoliberais do marconismo tiveram uma 

nova onde em 2011, quando o Movimento esteve presente, organizando cinco 

manifestações contra o governo e suas medidas privatizantes, centralidade das 
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mobilizações naquele ano, pois o governo estadual apresentou um plano de privatizações 

para o estado.  

Esse plano de privatizações se caracterizou pela defesa das Parcerias Público 

Privadas (PPP) e Organizações Sociais de Interesse Público (OSCIP). A base fundante 

desse projeto trazia elementos diferentes do realizado nos governos FHC. Segundo Silva 

(2005), as privatizações de FHC aconteceram via  Programa Nacional de Desestatização, 

criado com a Lei  Nº 9.491, de  9  de setembro de  1997. Com base nesse programa, foram 

vendidas centenas de empresas públicas federais, entre elas Vale do Rio Doce, Telebrás. 

Esse processo se estendeu para as unidades da federação e redundaram em grande perda 

do patrimônio dos estados.  

O modelo gerou desgaste principalmente no segundo mandato de FHC, resultando 

na derrota eleitoral do seu partido em 2002. Por essa razão e outras de ordem econômica, 

o modelo privatizante de Marconi Perillo se escamoteava através das OSCIP. Um dos 

argumentos utilizados pelo governador a favor das OSCIP, é que o estado é ineficiente e 

esse formato seria capaz de melhorar a gestão nos setores da saúde, educação e outros. A 

leitura do Terra Livre contestava a posição do governador:  

 
O projeto de Marconi é privatizar as empresas do estado sem que faça 

leilão na bolsa de valores, e sim fazendo as PPP e criando as tais OSCIP, 

pois com isso passa as empreiteiras, grandes empresários e banqueiros 

sem que seja preciso fazer licitações ou tenha que fazer concurso para 

contratar novos servidores, repassando as funções do estado para 

iniciativa privada. (Terra Livre, 2011, s.p.) 

 

No primeiro semestre, o governador Marconi Perillo apresentou o projeto na 

Assembleia Legislativa para a privatização de 19 empresas e órgão públicos. A reação de 

parte da classe trabalhadora foi a criação do Comitê Contra as Privatizações e o Estado 

Criminoso, que articulava os partidos: PSOL, PCB e PSTU; as centrais sindicais 

CONLUTAS e  INTERSINDICAL; sindicatos, como o Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias Urbanas de Goiás  (STIUEG), Sindicato das Indústrias Químicas no Estado 

de Goiás (SINDQFPA-GO), Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Transporte 

Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia e Região Metropolitana (Sindcoletivo),  

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES); os 

Movimentos Sociais MTL, Terra Livre, Assembleia Nacional dos Estudantes Livre 

(ANEL) e DCE-UFG; e outras entidades, entre elas a  Associação da Feira Hippie e a 

NAJUB; mandatos parlamentares, entre os quais o do deputado estadual Mauro Rubem 

(PT) e do vereador Elias Vaz (PSOL).  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.491-1997?OpenDocument
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O conjunto desses partidos, sindicatos, Movimentos Sociais e entidades, realizou 

uma série de atos e manifestações em Goiás em 2011, contra as privatizações de Perillo. 

O Terra Livre esteve presente em cinco dessas mobilizações, entre 06 e 30 de abril, para 

as quais deslocou centenas de camponeses e camponesas . As manifestações aconteceram 

em frente ao Palácio das Esmeraldas, na sede Indústria Química do Estado de Goiás 

(Iquego), na Universidade Estadual de Goiás (UEG)-Campus Escola Superior de 

Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás, na Praça do Bandeirante e na 

Companhia Energética de Goiás (CELG).  

As iniciativas do Comitê Contra as Privatizações e o Estado Criminoso 

conseguiram barrar naquele momento histórico algumas privatizações como a da 

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago), CELG e UEG, demostrando que o 

poder de mobilização através de manifestações tem resultados. Todavia, algumas 

desestatizações ocorreram, como a da Iquego. 

Outra forma de manifestação que encontramos no Terra Livre são as feiras. Ao 

introduzir as feiras como manifestações, selecionamos as que foram além do cunho 

comercial, ressalvando que esse modelo tem a sua importância para o campesinato e o 

Terra Livre desenvolve-o no Núcleos de Produção Coletiva, com feiras pautadas na 

comercialização de alimentos através de circuitos curtos. Portanto, ambos os aspetos 

devem estar presentes no debate da questão agrária. 

Verano (2019) estabelece a importância das feiras em Goiás e as analisa através 

de um trabalho de espacialização. Discordamos, contudo, do recorte conceitual que é 

dado, classificando os agricultores como familiares, conforme a denominação 

institucional conferida pela Lei 11.326/06, que designa a agricultura familiar no Brasil. 

As feiras que contabilizamos como manifestações foram as de caráter político e 

tiveram na sua programação debates e discussões com as temáticas segurança e soberania 

alimentar, transgênicos, agrotóxicos, orgânicos, agroecologia e outras. Foram 

encontradas três dessas feiras que se enquadraram como manifestações e das quais o Terra 

Livre participou. Elas aconteceram em 2012, 2013 e 2017, e ficaram conhecidas pelo 

público goiano como Agro Centro-Oeste Familiar29. Foi nesse espaço que o Terra Livre 

 
29 A Agro Centro-Oeste Familiar é uma feira de exposição da agricultura familiar que teve início em 2000 

no Campus II da Universidade Federal de Goiás (UFG), na área da Escola de Agronomia e Engenharia de 

Alimentos e até 2004 tinha o nome Agro Centro-Oeste. A partir de 2005 a feira passa a se chamar Agro 

Centro Oeste Familiar, em razão do enfoque na agricultura familiar. Nas 17 edições da feira, ela foi 

realizada duas vezes fora de Goiânia, nos municípios de Morrinhos e Urutaí. Ao longo desses anos, foram 

incorporadas instituições de ensino, como Institutos Federais e a Universidade Estadual de Goiás. O maior 

objetivo do evento é consolidar  ambientes para os agricultores familiares, criando espaços de 
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esteve presente comercializando os seus produtos, mas também debatendo as temáticas 

que consideramos como manifestação.  

As feiras como espaço de manifestação podem criar laços e abrir possibilidades 

de diálogos, desmistificando preconceitos. Para Sabourin (2013), as feiras são espaços 

que podem criar a interação entre os sujeitos, vínculos e sociabilidades, suscitando 

afinidades de confiança.  

O Terra Livre utilizou essas três manifestações também para demonstrar ao 

público um dos resultados da Reforma Agrária, que é a produção de alimento saudável e 

livre de agrotóxicos e não modificados geneticamente. Alguns dos alimentos 

comercializados foram doces, amendoim, temperos, laranja, laranja lima, limão, lima, 

peta, ovos, pimenta e abóbora, como podemos observar na figura 20. 

  
Figura 20. Terra Livre na Feira Agro Centro Oeste em 2012. Fonte: Terra Livre (2012) 

 

 
comercialização da produção e artesanato da agricultura familiar, além de estandes das entidades 

representativas dos agricultores familiares e dos órgãos públicos parceiros do evento. Há ainda seminários 

temáticos e científicos, cursos práticos em áreas específicas, dia de campo, rodas de conversa e eventos 

culturais. A feira se constitui em ferramenta de diálogo, fortalecimento, exposição e interação dos 

agricultores familiares com outros setores da sociedade.  
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As manifestações também serviram ao Terra Livre como protesto contra o golpe 

que depôs Dilma Rousseff, em 2016.  

Mesmo realizando várias críticas ao governo Dilma, como no documento lançado 

em 2012 com título ‘‘Governo Dilma Coloca a Reforma Agraria em Marcha Ré’’, no qual 

o Terra Livre detalha a paralisia da Reforma Agrária, além de outros tantos aspectos na 

condução da política econômica e social, houve um posicionamento contrário ao processo 

que resultou no golpe. 

Essa postura do Terra Livre contra o golpe toma forma na manifestação realizada 

23 de agosto de 2016, no município de Faina, na qual as camponeses e camponeses 

realizaram protesto na cidade pedindo a retirada do governo ilegítimo de Michel Temer, 

como podemos observar na figura 21.  

 
Figura 21. Manifestação do Fora Temer realizado pelo Terra Livre em Faina no dia 23 de agosto de 2016. 

Fonte: Terra Livre Goiás. 

 

Das 23 manifestações que tabulamos do Terra Livre em Goiás, entre 2008 e 2017, 

a que nos chamou mais a atenção foi a ocupação do Incra-GO, que ocorreu em 27 de 

junho de 2011, em conjunto com o MLST,  e reuniu 200 camponeses e camponesas para 

fixar suas bandeiras no órgão. Outros movimentos como MVTC, MBTR e FETRAF-GO 

se somaram posteriormente à ocupação, que tinha como pauta central a retirada de 

Rogério Arantes da chefia da superintendência do órgão em Goiás.  
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A razão pela qual o Terra Livre e outros movimentos reivindicaram a saída do 

superintendente, foi sua falta de formação, conhecimento, experiência e lastro histórico 

com a questão agrária no estado. Sua indicação se deu devido à condição de sobrinho do 

então deputado federal Jovair Arantes, que compunha a base de apoio do governo Dilma. 

Essa foi uma das características  do modus operandi dos governos petistas para garantir 

a sua governabilidade, isto é, o loteamento de cargos de chefia, a exemplo do INCRA-

GO. 

A crítica à nomeação de Arantes não foi uniforme e o então deputado estadual 

Mauro Rubem do PT, que integrou, junto com o Terra Livre e outros Movimentos Sociais 

do Campo, o Fórum de Reforma Agrária de Goiás, se posicionou a favor da indicação, 

conforme pode ser evidenciado em uma fala do parlamentar: “Acredito que Rogério fará 

uma boa gestão democrática, espero que ele ouça os Movimentos Sociais, que dê 

continuidade à reforma agrária e que não apoie um grupo específico, em detrimento de 

outro” (GOIÁS, 2011, p. 01).  

Mesmo não tendo apoio de todas as organizações, o Terra Livre e seus parceiros 

mantiveram a ocupação do Incra por 26 dias. Encerrada no dia 23 de julho, tornou-se a 

ocupação mais longa na história de Goiás, tendo demonstrado a força e articulação do 

Movimento. Foram várias entidades e sindicatos que se solidarizaram com o Terra Livre, 

dentre as quais se destaca a figura Dom Tomás Balduino da CPT: 

 
Dom Tomás parabenizou as famílias pela ação sobretudo pelo exemplo 

da unidade, que os movimentos e as famílias estão fazendo uma ação 

legitima e que os mesmos devem continuar para que tenhamos vitórias 

concretas. Ressaltou a ilusão dos movimentos diante da eleição de Lula 

de que pela origem do mesmo se faria uma reforma agrária no Brasil, 

mais essa só acontecerá com a luta dos movimentos, não devemos 

esperar que ela fosse feita de cima para baixo, pois assim não se fará a 

reforma agrária.(TERRA LIVRE, 2011, s.p.)  
 

Outras visitas aconteceram transformado aquela ocupação em um espaço de 

aprendizado e troca de experiências e saberes. Um desses momentos foi marcado pela 

presença de Márcia Jorge, do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal em 

Goiás (SINTSEPE-GO), que ministrou o curso “Como funciona a sociedade”. Também 

foram realizadas intervenções com membros do coletivo da Economia Solidária de Goiás, 

que proporcionou debates com os camponeses e camponesas, no sentido de organizar e 

comercializar seus produtos com outras perspectivas. A ocupação foi espaço de formação 

política, mas também de festas e apresentações culturais. O funcionamento bastante 

democrático, com vários coletivos de alimentação, segurança, limpeza, eventos etc. Foi 
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formada uma coordenação da ocupação, cujo objetivo era dialogar com representantes do 

estado, mas todas as decisões neurais eram tomadas em assembleia, assim se mantendo 

durante os 26 dias.  

A ocupação foi vitoriosa, tendo em vista que a principal reivindicação foi 

atendida, com a exoneração de Rogério Arantes e a articulação do nome de Jorge Tadeu, 

com o respaldo dos Movimentos Sociais do Campo. Um dos últimos atos desse processo 

de luta aconteceu na sede do Incra quando o novo superintendente, Jorge Tadeu, falou 

para os membros da ocupação, autoridades e outros presentes, como: o procurador do 

INCRA-BR Junior Fidelis, membros da Coordenação da CPT Nacional e Goiás, do MST, 

da FETAEG, do SINTSEPE-GO, CUT, PT-GO, além da deputada federal Marina 

Santana (PT), o deputado estadual Mauro Rubem (PT), servidores do INCRA e imprensa. 

 

 
Figura 22. Ocupação do Incra que durou 26 dias. Fonte: Terra Livre (2011). 

 

As vinte três manifestações que o Terra Livre realizou e participou em Goiás 

apontam para alguns elementos presentes no estado e sua conexão com a conjuntura 

brasileira entre 2008 e 2017. Nesse período, temos como caraterística fundante 

manifestações que criticaram duramente os governos estaduais e federais, em um  

processo em que se nota um distanciamento com o MST, considerando que  foram poucas 
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as ocasiões em que os dois movimentos se encontraram nas ruas e nas ocupações de 

prédios públicos. Com efeito, os encontros se deram em locais onde as divergências 

podiam ser melhor administradas, como nas edições da Feira Agro Centro Oeste. Esse 

desencontro pode ser relacionado à leitura e posição política que o Terra Livre teve dos 

governos Lula e Dilma.  

Outro elemento importante de analisar nas manifestações em que o Terra Livre 

esteve presente é seu caráter de luta pelo território. Boa parte delas teve pautas 

concentradas e ligadas às ocupações, acampamentos e assentamentos. Os entraves 

burocráticos fizeram com que o movimento se manifestasse para ter acesso às políticas 

públicas que auxiliavam os camponeses e camponeses nos processos de luta e 

permanência nos territórios. Por outro lado, as manifestações também tiveram 

característica de luta política, como parte de um projeto estratégico de longo prazo do 

Movimento. 

  

3.3 Ocupar é preciso: Terra Livre se territorializando em Goiás   

 

A ocupação é uma das principais táticas para territorialização dos Movimentos 

Sociais do Campo, segundo Fernandes (2001). É na ocupação que se tem a possibilidade 

de quebra do status quo do sistema capitalista, já que esse sistema tem na propriedade 

privada um dos seus principais pilares. Como já apontamos, os processos de ocupação de 

terras para construção de territórios camponeses nascem com o MST no final do século 

XX e o Terra Livre reproduz essa tática no processo de conquista de territórios.  

No Brasil e em Goiás, as ocupações foram e são utilizadas na construção de 

territórios e dessa forma os Movimentos Sociais do Campo se territorializam, pois os 

processos de ocupações têm sua temporalidade e a sua territorialização. Esses fatores 

estão associados às várias dinâmicas, sejam internacionais, nacionais ou locais. A 

conjuntura, por sua vez, também estabelece o ritmo das ocupações, assim como as 

características das regiões e até as perspectivas táticas e estratégicas dos Movimentos 

Sociais do Campo.   

Entre 2008 a 2017, temos um total de 2.236 ocupações e retomadas de terras no 

Brasil, de acordo com dados da CPT. Essas ocupações e retomadas envolveram 251.832 

famílias e a sua temporalidade demonstra que foram táticas amplamente utilizadas pelos 

Movimentos Sociais do Campo e por indígenas e quilombolas, como podemos 

observamos a figura 23. 
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Figura 23. Ocupações e retomadas realizadas no Brasil entre 2008 a 2017. Fonte: CPT (2020). Organização: 

Araújo (2020). 

 

As ocupações e retomadas30 sofrem variações nesses dez anos, tendo o pico em 

2011 e o menor número em 2017. Os fatores dessas variações estão associados a 

conjunturas diferentes ou mesmo a táticas dos Movimentos.  

A territorialização dessas 2.236 ocupações e retomadas tem diferenças espaciais. 

Isso pode ser percebido na figura 24, na qual se observa que estados da Região Sudeste, 

como São Paulo e Minas Gerais, se encontram entre as cinco unidades da federação com 

maior número de ocupações, São Paulo em primeiro e Minas em quarto. Na Região 

Nordeste temos dois estados com maior número de ocupações no País: Bahia em segundo 

lugar e Pernambuco em terceiro. Na Região Norte, o Pará é o quinto com maior número 

de ocupações. Quanto à Região Sul, temos o Paraná no oitavo lugar e Rio Grande do Sul 

em décimo. O Centro-Oeste, por seu turno, traz Mato Grosso do Sul em sexto e Goiás em 

nono.  

 

 

 
30 As retomadas, de acordo com CPT, são ações coletivas de indígenas e quilombolas que reconquistam 

seus territórios, diante da demora do Estado no processo de demarcação das áreas que lhe são asseguradas 

por direito. Metodologicamente, as retomadas são incorporadas pela CPT no ano 2000, porém na 

publicação relatório Conflitos do Campo Brasil elas são incluídas somente em 2011. A definição da CPT 

vai ao encontro à de Martins (2011), que compreende as retomadas como ocupações de parcelas das terras 

reconhecidas pelos indígenas como áreas tradicionais e que estão em posse de terceiros.  

 

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014

2015
2016

2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

número de ocupações e retomadas 270 299 193 210 255 242 223 233 222 189



143 

 

 
Figura 24. Ocupações por Unidade da Federação de 2008 a 2017. Fonte: CPT (2020). Organização: Araújo 

(2020).  

 

Como pode ser notado, as ocupações não foram, em todos os estados, formas de 

territorialização dos Movimentos Sociais do Campo. Em muitos estados, nesse período, 

não houve sequer ocupação durante o ano. Em Goiás as ocupações foram importantes 

táticas de territorialização, pois se observa que entre 2008 e 2017 houve 87 ocorrências, 

que tiveram a presença de 14.209 famílias. A temporalidade destas ações está 

demonstrada na figura 25, na qual é possível observar que existem três picos temporais 

das ocupações e retomadas no estado: 2008, 2012 e 2015. 2015 se destaca com 21 

eventos, o que reforça a importância das ocupações como forma de territorialização.    
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Figura 25. Ocupações e retomadas realizadas em Goiás entre 2008 a 2017. Fonte: CPT (2020). Organização: 

Araújo (2020). 

 

Nas 87 ocupações e retomadas no período de 2008 a 2017 em Goiás, houve a 

participação de 13 diferentes Movimentos Sociais do Campo, sendo que Terra Livre, 

MST, Fetraf e FNL tiveram maior participação, como pode ser visualizado na figura 26.  

 

Figura 26. Movimentos Sociais do Campo presentes nas ocupações em Goiás entre 2008 a 2017. Fonte: 

CPT (2020). Organização: Araújo (2020).  

 

Com relação à espacialidade das ocupações e retomadas, de acordo com a CPT 

elas ocorreram em 42 municípios, nas várias regiões de Goiás.  
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No que concerne às ocupações do Terra Livre em Goiás, de 2008 a 2017, além de 

descrever, compreender e analisar os processos, buscaremos traçar como se deu essa 

territorialização no estado.  

Os processos das ocupações como forma de construção de territórios já nascem 

com o Terra Livre em Goiás. A expertise nas ocupações no campo se constitui através de 

um processo histórico e espacial do MTL. Isso fez com o Terra Livre já dispusesse de 

experiências em ocupações, com os acertos e erros cometidos anteriormente. De acordo 

com os dados da CPT (2020), entre 2002 e 2007 o MTL realizou 20 ocupações no estado, 

como pode ser visualizado na figura 27. 
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Figura 27. Ocupações realizadas pelo MTL em Goiás, 2002 a 2007. Fonte: CPT (2020) e Terra Livre (2019).  
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Correlacionando as ocupações do MTL e do Terra Livre, observarmos a 

continuidade desses processos e o avanço para outras localidades. Trabalhando a 

continuidade das ocupações do MTL, foram realizadas duas novas pelo Terra Livre nas 

fazendas Lajeado Furnas e Sertãozinho, respectivamente nos municípios de Quirinópolis 

e Jataí. Os municípios dessas ocupações deixam mais clara a continuidade do Terra Livre 

frente ao que já era realizado pelo MTL. Dos dez municípios goianos em que o MTL 

realizou ocupações, o Terra Livre as protagonizou em sete. Com relação aos outros três 

municípios, o Terra Livre ocupou áreas em municipalidades vizinhas, ratificando a 

sequência da atuação do MTL. Quando olhamos para os avanços conquistados pelo Terra 

Livre, constata-se que estão presentes nos municípios próximos às regiões de atuação do 

MTL. Essa dinâmica confirma o processo histórico e espacial que herdado do MTL pelo 

Terra Livre. 

Outro aspecto que devemos considerar nesses processos de ocupação é a forma de 

escolha das propriedades pelo Terra Livre, pois mesmo tentando quebrar o status quo do 

sistema capitalista, as ocupações seguem a lógica interna da institucionalidade estatal e 

se baseiam na Constituição de 1988, artigos 184,185,186,187,188,189,190,191 e 243, que 

regulamentam os parâmetros institucionais da Reforma Agrária.   

O artigo 184 é um dos que nos ajudam a compreender como o Estado coloca a 

Reforma Agrária e seus ritos. Nele se estabelece que 

  
Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 

agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, 

mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com 

cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte 

anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será 

definida em lei.( BRASIL,1988,pág.78) 
 

Nesse artigo há dois conceitos basilares para compreender o processo de ocupação 

do Terra Livre: desapropriação e função social. O movimento teve que se apropriar desses 

termos jurídicos para estabelecer os processos de ocupação. 

Para os Movimentos Sociais do Campo que se utilizam das ocupações para se 

territorializar, a desapropriação é o principal objetivo, mas como tática, elas podem 

revelar outros objetivos, como pressionar por reivindicações, ou expor atores que 

permeiam os espaços de poder institucional ou mesmo privado. O Terra Livre vai se 

utilizar das ocupações com essas duas finalidades.  

O Terra Livre compreendeu que desapropriação é uma ação que privilegia o 

interesse coletivo, a função social, em detrimento do privado, do direito à propriedade. 
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Essas bases, utilizadas pelo Movimento na luta por território, são estudada à luz do Direito 

na obra de Sodero (2006), na qual o autor compreende que a desapropriação por interesse 

social é um importante instrumento para  a Reforma Agrária.  

Para se chegar à desapropriação, o Movimento percebeu que era necessário o não 

cumprimento da função social terra, na forma da Lei de Nº 8.629, de 25 de fevereiro de 

1993, conhecida como “Lei Agrária”, cujo Art. 9 estabelece que: 

  
A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nesta lei, os 

seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação 

do meio ambiente;  

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores. (BRASIL,1988, pág. 78) 

 

Essas prerrogativas legais deixam lacunas que permitem várias interpretações, 

como aponta Tanajura (2000). Segundo a autora, a Lei n. 8.629/93 estabeleceu conceitos 

abstratos para a execução da função social da propriedade que consta na Constituição 

Federal de 1988.  

O Terra Livre se utilizará de interpretações da desapropriação e função social em 

seus processos de ocupação, de sorte a privilegiar áreas que não cumpriam a função 

social. Assim, o Movimento, ao ocupar, buscou terras improdutivas, devolutas e que 

tivessem culturas de plantas psicotrópicas. Outro elemento nas ações de ocupação do 

Terra Livre foram as terras hipotecadas por bancos públicos, que, em tese, poderiam ser 

destinadas para a Reforma Agrária.  

Esses elementos da legislação, dos quais o Terra Livre se apropriou, aliados com 

a expertise adquirida do MTL, resultaram em um processo de territorialização que 

apresentou os seguintes dados quantitativos entre 2008 e 2017: 38 ocupações em 31 

propriedades e em 15 municípios do estado, com a participação de 3.593 famílias. A 

figura 28 representa esse processo, a partir dos dados levantados pela CPT e pelo próprio 

Terra Livre.  
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Figura 28. Ocupações realizada pelo Terra Livre em Goiás, 2008 a 2017. Fonte: CPT (2020) e Terra Livre 

(2019).  
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A territorialização do Terra Livre no estado teve temporalidades distintas, como 

podemos notar na figura 29. Nos anos de 2011, 2013 e 2014, as ocupações ficaram abaixo 

da média, observado que descartamos o ano de 2008, já que o movimento nasce em 30 

de novembro. Já os anos de 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 e 2017, as ocupações se 

mantiveram na média de 3,8 por ano. 

Os dados quantitativos das ocupações do Terra Livre demonstram que os menores 

números ocorreram no primeiro (2011) e no último ano (2014) do primeiro mandato de 

Dilma. Nos governos petistas temos uma queda na criação de novos assentamentos a 

partir de 2004, como aponta o INCRA (2020), porém nos dois governos Dilma, essa 

queda foi vertiginosa, o que resultou no crescimento de ocupações a partir de 2015 pelo 

Terra Livre, o que pode estar ligado a uma tentativa de colocar novamente a Reforma 

Agrária na pauta nacional.  

 

Figura 29. Ocupações realizadas pelo Terra Livre entre 2008 e 2017. Fonte: CPT (2020) e Terra Livre 

(2019). Organização: Araújo (2020).   

 

Os elementos quantitativos das ocupações que levantamos até o momento, nos 

ajudam a compreender essa territorialização do Terra Livre em Goiás, porém apenas a 

partir da análise qualitativa é que podemos adentrar de fato nessa territorialização, já que 

cada uma das 38 ocupações traz histórias e trajetórias de luta.  

Essas histórias vêm com turbilhões de emoções, como tristezas, alegrias, 

insegurança, injustiça, companheirismo e outras tantas. Uma das principais características 
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dessas camponesas e camponeses é capacidade de (Re)Existência31, seja na luta por novos 

territórios, seja na permanência naqueles ocupados/conquistados. O fato é que somente 

algumas ocupações conseguem estabelecer a territorialização camponesa com maior 

duração. Em boa parte dos casos, o Estado age para despejar as famílias e isso só reverbera 

a sua essência, que é de estar a serviço da manutenção da propriedade privada, mesmo 

com uma legislação a estabelecer que a propriedade deve cumprir uma função social. 

Resta, contudo, brechas na lei, que não foram preenchidas pela Constituição de 1988.  

          Já que o Estado Moderno se configura como escritório da burguesia, segundo 

Mészáros (2002), sua constituição é um ultimato absoluto para afirmar e resguardar 

permanentemente a fertilidade do sistema. Para o autor, o Estado se conforma, enquanto 

partícipe do sistema metabólico do capital, como a armação de chefia política do capital, 

que não é inferior ou autônoma à estrutura econômica desse sistema e sim integrante. Para 

Mészáros (2002), o Estado representa o poder politicamente organizado da classe 

burguesa, para a garantia de seus interesses hegemônicos, se utilizando de variados 

instrumentos (jurídico, parlamentar, polícia, profissões) para sua consolidação e 

fertilidade.  

Os despejos são possíveis desfechos das ocupações, porém existem outros, como 

a expulsão, com a retirada ilegal e, não raro violenta, de camponesas e camponeses. O 

despejo pode acontecer depois das ocupações e se estrutura com a ação patrocinada e 

executada pelo Estado, que se utiliza de seus aparatos, como o judiciário e a polícia, para 

implementar a desocupação dos territórios.  

Outro desfecho possível é a vida em acampamento, no qual as camponesas e 

camponeses têm a sua territorialização na produção e na sociabilidade, porém não têm 

garantias legais da terra, além da posse, o que os torna suscetíveis de despejo ou expulsão. 

As ocupações e acampamentos podem efetivar a formação de territórios camponeses, já 

que muitos deles têm uma longa duração. Em relatos encontrados no CEDOC/CPT, 

encontramos ocupações e acampamentos com 5, 10, 20 e 30 anos de existência, o que nos 

leva a considerar que fazem parte da territorialização camponesa. Sem prejuízo, contudo, 

 
31 Re-Existência enquanto um processo de permanência, modificada por uma ação política que se firma nos 

elementos socioculturais. Significa re-enraizar para continuar enraizado ou poder criar novas raízes e 

mesclá-las com as já existentes, formatando espacialidades como condição para continuar Re-Existindo. 

Nesse sentido, as Re-Existências são ações construídas no processo de luta pelos territórios da vida, 

expressas na luta pela permanência na terra, na luta pela Reforma Agrária, na luta contra a construção 

desenfreada e injustificada dos empreendimentos hidroelétricos que expulsam milhares de famílias de seus 

lugares de existências, na luta pela água, entre outras ações de natureza política que possuem como fundante 

as relações de pertencimento. (MENDONÇA e PELA, 2011, p.05). 
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os Movimentos Sociais do Campo lutam, em última instância, pela formação de 

assentamentos. 

 Foram vários os desfechos das ocupações realizadas pelo Terra Livre em Goiás. 

Por isso, descreveremos algumas dessas ocupações para poder, a partir dos elementos que 

as caracterizam, estabelecer os processos de territorialização no estado. Das 38 

ocupações, optamos por selecionar as mais expressivas.  

Como a temporalidade e espacialidade foi um dos nossos critérios para descrever 

as ocupações do Terra Live em Goiás, a ocupação da fazenda Jaraguá no município de 

Itarumã contempla nossos critérios. Essa foi a primeira ocupação do Movimento, e se 

iniciou nas primeiras horas do dia 07 de dezembro de 2008. 60 famílias camponesas 

cortaram as cercas e adentraram a fazenda Jaraguá. No mesmo município, o MTL já tinha 

realizado duas ocupações na fazenda Uva, em 2004 e 2007, demonstrando assim que o 

Terra Livre tinha trabalho de base no município e na região.  

A fazenda Jaraguá, naquele momento histórico, pertencia a Márcia Rute Esteves 

Peixoto, conhecida latifundiária da região que, de acordo com Terra Livre (2008), tinha 

mais três fazendas no município de Itarumã. Essa ocupação tinha como objetivo acelerar 

o processo de desapropriação da fazenda Bela Vista, no mesmo município, que nesse 

período se encontrava em negociação com o Incra. Como o advogado da proprietária da 

fazenda Bela Vista estava querendo cancelar o processo junto ao Incra, devido a 

divergências na quantidade de parcelas dos Títulos da Dívida Agrária (TDA), o 

Movimento realizou essa ocupação.  

A escolha da fazenda Jaraguá foi a tática utilizada pelo Terra Livre para pressionar 

o Incra. Nessa fazenda aconteceram várias reuniões da UDR (União Democrática 

Ruralista), como podemos constatar na figura 30. O movimento fez a leitura política e 

jurídica de que, realizando a ocupação dessa área, aceleraria o processo de desapropriação 

da fazenda Bela Vista. 
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Figura 30. Reunião da UDR na fazenda Jaraguá com a presença de Márcia Rute, Ronaldo 

Caiado, Peixoto Witzel, Peixoto Lazaro e outros. Fonte :fazenda Jaraguá (2020). 

 

O desdobramento da ocupação da fazenda Jaraguá foi uma nova ocupação na 

própria fazenda Bela Vista, ocorrida no dia 29 de novembro de 2009, com 100 famílias.  

Se no Sudoeste goiano, a territorialização do Terra Livre era bastante consolidada, 

devido aos processos de ocupações do MTL, entre 2002 e 2007, na Região Noroeste esse 

processo ainda era bastante incipiente. A ocupação da fazenda São Felipe Vereda Bonita, 

no município de Goiás, ampliou essa territorialização no Estado.  

A ocupação da fazenda São Felipe Vereda Bonita se deu na madrugada do dia 29 

de novembro de 2011, conforme Terra Livre (2009), e contou com um efetivo de 80 

famílias camponesas. A propriedade tinha histórico de conflitos nas décadas de 1980 e 

1990, conforme levantamento realizado junto à CPT e sua ocupação teve dois objetivos, 

ambos demandados junto ao governo federal:  i) cobrar agilidade nos processos de 

desapropriação das fazendas Santa Maria e São Felipe Vereda Bonita, ambos com 

processos junto ao Incra desde 2007; ii) reivindicar pautas específicas e gerais como 

limite de propriedade, atualização dos índices de produtividade, fim da criminalização 

dos Movimentos Sociais, assistência técnica e extensão rural e agilidade nos convênios 

do Pronera.   

No Sudoeste goiano, o Terra Livre realizou três ocupações, que se deram na 

fazenda Bálsamos, no município de Itajá em 2009, na fazenda Santa Helena, em 2015, e 

na fazenda Centenário, em 2012. Porém, em 2008, aconteceram duas outras ocupações 

na mesma fazenda Santa Helena, organizadas e executadas pela LCP. Isso demonstra que 

o processo da luta por território no município de Itajá teve uma efervescência no século 
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XXI. De acordo com dados da CPT nesse século tivemos seis ocupações de terra, quatro 

delas realizadas pelo Terra Livre.  

A primeira ocupação realizada pelo Terra Livre em Itajá contou com 80 famílias 

e aconteceu em 22 de novembro de 2009, na fazenda Bálsamos, de propriedade de Luiz 

Carlos Rodrigues.  

Uma característica dessa ocupação é que o proprietário do imóvel havia sido preso 

pela Polícia Federal de Catanduvas, Paraná, por envolvimento com tráfico de drogas, na 

operação denominada por Ícaro. Além da prisão, houve o bloqueio de bens nos estados 

de Goiás e São Paulo. Conforme o Terra Livre (2009), a fazenda Bálsamos, assim como 

as fazendas Futuros I, II, III e IV, no município de Lagoa Santa, serviram para ocultar o 

dinheiro obtido com o tráfico de drogas, numa operação conhecida popularmente com 

“lavagem do dinheiro’’.  

O Terra Livre se utilizou da justificativa de que as fazendas Bálsamos e Futuros 

I, II, III e IV poderiam ser desapropriadas para Reforma Agrária. Para isso, o movimento 

se utilizou o Artigo 243 da Constituição:  

 
As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País  onde forem 

localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de 

trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à 

reforma  agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer 

indenização ao proprietário  e sem prejuízo  de outras sanções previstas 

em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. (Artigo com 

redação dada pela EC nº 81, de 2014) Parágrafo único. Todo e qualquer 

bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito 

de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será 

confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na 

forma da lei. (BRASIL,1988, p. 95)  
 

A partir desse preceito constitucional, o Terra Livre pleiteava a desapropriação 

das fazendas de Luiz Carlos Rodrigues em Itajá e Lagoa Santa. A tática para pressionar a 

destinação das terras para a Reforma Agrária foi a ocupação. A mesma tática foi utilizada 

na tentativa de desapropriação da fazenda Santa Helena, ocupada em 12 de abril de 2015, 

no contexto da Jornada de Luta pela Reforma Agrária.  

A ocupação da fazenda Santa Helena foi realizada com 130 famílias, segundo o 

Terra Livre (2015). O proprietário dessa área tinha vários processos que permitiam 

enquadrá-la nos critérios de desapropriação para Reforma Agrária, entre eles o crime de 

trabalho escravo, previsto no Art. 243 da Constituição. De acordo o Movimento, havia 



155 

 

também crimes ambientais, além de penhor na Justiça por inadimplência em 

financiamentos.  

 Como a Justiça não disponibilizou as fazendas de Luiz Carlos Rodrigues para 

Reforma Agrária, o Terra Livre realizou ocupações nas fazendas Futuros I, II, III e IV, 

no dia 01 de maio de 2010. Tais ocupações visavam a agilizar o processo  nº 

2006.7000020127-7, em trâmite na 2º Vara Criminal da Justiça Federal, seção judiciária 

do estado do PR. Com a ocupação, o Terra Livre conseguiu que o processo fosse 

encaminhado para  a Secretaria Nacional Antidrogas para que, efetivamente, as fazendas 

fossem destinadas para Reforma Agrária. 

Esse processo de ocupações, realizadas pelo Terra Livre em Itarumã, teve como 

desfecho a desapropriação de uma das fazendas, que se concretizou no dia 20 de maio de 

2010, quando o Incra venceu na Justiça os embargos do proprietário. O Terra Livre 

compreendeu naquele momento que foi dado mais passo para a territorialização de 35 

famílias camponesas. Não obstante, o Movimento estabelece outros caminhos que devem 

ser trilhados: 

 
A fazenda deve assentar em torno de 35 famílias, que iniciam agora 

uma nova batalha que é a implantação do pré-assentamento. Há uma 

enorme lentidão e burocracia do INCRA e falta de empenho do governo 

Lula na realização da reforma agrária, que na realidade apenas faz 

concessão de terras a partir das pressões dos movimentos. Lutando 

contra a lentidão do governo, as famílias entram em uma nova fase da 

luta, que é a implantação e desenvolvimento do assentamento. (TERRA 

LIVRE,2010, s.p.). 
  

Se em Itarumã as ocupações do Terra Livre foram realizadas com base no Art. 

243 da Constituição, para pleitear a desapropriação das fazendas no município de Rio 

Verde, o Movimento utilizou outro argumento que legitimasse a ocupação. Quando o 

Terra Livre, em 22 de maio 2010, ocupou, com 60 famílias, a fazenda Varginha, ela se 

encontrava hipotecada junto ao Banco do Brasil, o que a tornava, na avaliação do 

Movimento, passível de Reforma Agrária.  

O desfecho da ocupação na fazenda Varginha terminou três dias após seu início. 

De acordo com Terra Livre (2010), aproximadamente às 22 horas, duas viaturas do Grupo 

de Patrulha Tática, da Polícia Militar de Goiás, com dez policiais e dez jagunços, a serviço 

do proprietário da fazenda, expulsaram de forma violenta as famílias, utilizando-se de 

intimidação e ameaças. Nesse, como em milhares de casos, podemos ver a atuação 

conjunta do Estado com os fazendeiros, para retirar camponesas e camponeses dos 

territórios, sem os trâmites legais e de forma truculenta e violenta.  
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A tática de ocupar fazendas hipotecadas junto ao Banco do Brasil foi novamente 

utilizada em Ipameri, em 13 de novembro de 2010, quando militantes do Terra Livre 

ocuparam a fazenda Lagoinha, cujo proprietário era o o Banco, que havia realizado, sem 

sucesso, três leilões para vender o imóvel. Nesse contexto, a ocupação tinha como 

objetivo iniciar uma negociação entre o Incra e o Banco do Brasil, para que a fazenda 

fizesse parte da Reforma Agrária.  

A ocupação da fazenda Lagoinha durou menos de 48 horas, pois a Justiça 

determinou, de forma quase imediata, o despejo, executado em um feriado, após o sábado 

em que a ocupação aconteceu. Fica evidente que a agilidade do judiciário está a serviço 

da manutenção da propriedade. Essa medida também pode ser entendida como recado 

para o Terra Livre e outros Movimentos Sociais do Campo:  

 
Após a desocupação a polícia escolto as famílias até o acampamento de 

origem das famílias que fica na cidade de Hidrolândia/Go, a mais de 

200 km do local da ocupação. As famílias foram acompanhadas de um 

oficial de justiça que estava ali para se certificar que as famílias de fato 

iriam bem para longe daquela região. (Terra Livre,2010, s.p.). 
  

Os processos de ocupação continuaram em 2011. Nesse ano, de acordo com Terra 

Livre (2011), foram realizadas três ocupações em duas propriedades nos municípios de 

Santo Antônio da Barra e Caçu. A fazenda Laje do Capivara, em Santo Antônio da Barra, 

foi ocupada em 30 de outubro e 17 de novembro. Para o Movimento, a primeira ocupação 

tinha duas funções:  

 
As famílias reivindicam ao INCRA que intervenha junto ao Banco do 

Brasil para que a fazenda seja destinada para reforma agrária. 

Considerando, que o governo da presidente Dilma não desapropriou 

uma única fazenda desde que tomou posse e que já fazem [sic] mais de 

300 dias sem um único decreto assinado. Sendo o segundo pior 

Governo para a reforma agrária desde Collor. (TERRA LIVRE, 2011, 

s.p.). 

  

Com essa ocupação, o Terra Livre reivindica a desapropriação da área, também 

estava hipotecada junto ao Banco do Brasil, que a ofertou, sem sucesso, em três leilões. 

Por essa razão, o Terra Livre entendia que o Incra poderia abrir negociação junto ao 

Banco, para que as terras fossen destinadas para Reforma Agrária. Outro propósito da 

ocupação era demonstrar a paralisia do governo Dilma frente ao assentamento de famílias 

pois, de acordo com dados do INCRA, o número de famílias assentadas era menor que 
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nos governos FHC e Lula, no mesmo período de governo. Mesmo com o despejo das 

famílias na fazenda Laje do Capivara, foi realizada uma nova ocupação em novembro. 

Um mês antes, o Terra Livre realizava a sua primeira ocupação em Caçu, porém, 

de acordo com a CPT (2020), o processo de territorialização nesse município tem mais 

tempo, pois o MTL já havia realizado quatro ocupações em 2006 e 2007. Nesses dois 

anos, o MTL ocupou as fazendas São Pedro, Cervo Macuco e São Domingos, está  

ocupada em duas ocasiões, uma em cada ano. Esse fato demonstra as bases históricas da 

organização da classe trabalhadora em Caçu, considerando que no município foram 

realizadas, ainda segundo a CPT (2020), oito ocupações entre 1997 e 2016.  

As ocupações do Terra Livre em Caçu têm alguns elementos comuns às demais 

ocupações e aspectos excepcionais. As ocupações das fazendas Cervo Macuco e Azul, 

em 2010 e 2015, seguiram um certo padrão do Movimento, pois pertenciam, por ônus 

hipotecário, ao Banco do Brasil.  

Já a ocupação realizada em 2016 diverge dessa lógica, tanto no processo de 

ocupação, quanto nos objetivos. Conforme o Terra Livre (2016), em 01 de maio de 2016 

um grupo de famílias ligadas ao Movimento ocupou parte do Projeto de Assentamento 

(P.A) Sonho Real em Caçu. A ação foi motivada pela demora do Incra em apurar as 

denúncias, realizadas pelo Movimento, de venda de parcelas nos P.A Sonho Real e Santa 

Elza, em Caçu, P.A 8 de outubro, em Tarumã, e no P.A Terra e Liberdade, em Jataí. Outra 

razão dessa ocupação foi cobrar agilidade do órgão, que teria se comprometido em 

realizar visitas aos proprietários da fazendas Coral, no município de Cachoeira Alta, e da 

fazenda Cerradão, em Aparecida do Rio Doce, pois ambos concordaram em abrir 

negociação para desapropriação das terras, cujo pagamento deveria ocorrer através de 

Títulos da Dívida Agrária-TDA .  

Devido à demora na negociação junto com o Incra, o proprietário da fazenda 

Cerradão acionou a Justiça para despejar os ocupantes do Acampamento Estrela do 

Amanhã. Estes se juntaram com os membros do Acampamento Anita Garibaldi e 

ocuparam parte do P.A Sonho Real. Essa ocupação teve dois objetivos: i) denunciar a 

venda de parcelas nos P.A e ii) pressionar o Incra para destravar a desapropriação das 

fazendas.    

Já no Noroeste Goiano as ocupações realizadas pelo Terra Livre deram-se em 

outro município, além da antiga capital de Goiás. No município de Faina, o Movimento 

realizou três ocupações na  fazenda de Cima, em 2009, e nas fazendas Solo Sagrado e São 

Felix, ambas em 2015. Faina teve, de acordo com CPT (2020), oito ocupações de terra 
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entre 1994 a 2015, cinco das quais com a participação de MTL, MTL-DI e o Terra Livre. 

O MTL teve atuação no município em 2007, ocupando a fazenda de Cima, em 2008 A 

área também foi ocupada pelo MTL-DI e, em 2015, o Terra Livre atuou novamente nessa 

fazenda. 

A fazenda de Cima mostra bem como a luta por território pode ser um processo 

histórico de longa duração, já que a fazenda foi ocupada pela primeira vez em 1994, 

depois de 13 anos o MTL realiza uma outra ocupação, em seguida o MTL-DI também a 

ocupa e, finalmente, em 2015, o Terra Livre ocupa a área novamente. De acordo com 

documentos do arquivo da CPT, a razão para todas essas ocupações foi, em síntese, a 

mesma: improdutividade das terras. Na última ocupação, realizada em 31 de outubro de 

2015, as 150 famílias camponesas reivindicavam a desapropriação das terras, que eram 

improdutivas e se encontravam hipotecadas junto ao Banco do Brasil. Esse mesmo 

argumento é o que sustentava o pedido de desapropriação da fazenda Solo Sagrado, 

ocupada também em 2015, no dia 11 de dezembro.  

Das ocupações realizadas pelo Terra Livre em Goiás, a da fazenda Córrego Rico, 

também chamada de fazenda do Estado, é bastante emblemática, pois exacerbou a 

oposição entre o Terra Livre e o governo Marconi Perillo. Situado no município de Ituaçu, 

o imóvel pertence ao patrimônio do estado de Goiás e estava cedido a duas Organizações 

não Governamentais, a Pró Cerrado e a Banca Florestal. Em 2013, o governador Marconi 

Perillo, em seu plano de privatizações, colocou-o a leilão, mas não houve nenhum lance.  

De acordo com a CPT, o Terra Livre tomou conhecimento da fazenda e realizou, 

em 20 de maio de 2013 (2013), acampamento na GO-154, próximo a ela, para reivindicar 

que seus 151 alqueires (730,84 ha) fossem destinados para Reforma Agrária. A resposta 

de Perillo foi a violência. Dois dias depois da instalação do acampamento, foram 

deslocados para o município 20 integrantes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana 

(ROTAM) que, com o aval do poder executivo estadual, expulsaram as famílias e 

destruíram suas casas e seus pertences. 

Mesmo com toda essa violência, em 04 de outubro de 2014 120 famílias do Terra 

Livre ocuparam a fazenda, como podemos observar na figura 31. 
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Figura 31. Ocupação da fazenda Córrego Rico em 04 de outubro de 2014. Fonte: Terra Livre (2014).  

 

O governo Marconi Perillo agiu novamente com a violência na ocupação da 

fazenda Córrego Rico e, em 15 de junho de 2015, é emitida a ordem de despejo judicial 

para que as deixassem a área. O governo estadual fez a doção da fazenda para EMBRAPA 

e, mesmo com muitas negociações e após várias tentativas, foi realizado o despejo no dia 

31 de maio de 2016.  

Apesar da truculência d governo estadual, em 10 de setembro de 2016, o Terra 

Livre ocupa novamente a área, desta vez com 150 famílias. 

De todas as regiões de Goiás em que o Terra Livre realizou ocupações, a Região 

Sudoeste é um marco, pois além  das ocupações realizadas em Rio Verde, Itarumã, Lagoa 

Santa, Caçu, também houve ocupações nos municípios de Mineiros, Quirinópolis, 

Perolândia, Santo Antônio da Barra e Jataí, como pode ser observado na figura 28. Em 

Jataí o Terra Livre realizou cinco ocupações entre 2015 e 2017. De acordo com dados da 

CPT (2020), no século XXI os Movimentos Sociais do Campo realizaram em Jataí 14 

ocupações, sete delas pelo MTL e duas pelo MST. Com base nesses números, pode-se 

compreender que o processo de enfrentamento, para construção de territórios 

camponeses, foi grande no município e o Terra Livre traz toda bagagem teórica e prática 

do MTL, que atuou nos anos de 2003 a 2007.  

A partir desse histórico do MTL, o Terra Livre realizou ocupações em três 

fazendas diferentes: fazenda Campolina, fazenda Sertãozinho e fazenda Santa Rosa do 

Rochedo, todas localizadas em um dos municípios que se destaca na cadeia do 

agronegócio. De acordo com Silveira (2016), o eixo do agronegócio na Região Sudoeste 
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tem como hierarquia Rio Verde, Jataí e Mineiros, o que foi referendado por Pizarro 

(2017):  

 
[...] o agronegócio manifesta-se no espaço do Sudoeste Goiano, com 

maior ênfase nos municípios de Rio Verde, Jataí e Mineiros, por meio 

dos serviços de pesquisa e assistência técnica nas atividades 

agropecuárias realizadas pela COMIGO e Universidade de Rio Verde, 

IF Goiano Rio Verde (Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiano campus Rio Verde), UFG (Universidade Federal de 

Goiás – Jataí) IFG Jataí (Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiás campus Jataí). O processamento dos produtos 

agropecuários, com ênfase para a soja, milho, sorgo, aves e suínos, 

ocorre nas plantas industriais da COMIGO, BRF, Kowalski Alimentos 

(óleo e farelo de soja), Cargill (óleo e farelo de soja), Cereal (rações 

animais, óleo e farelo de soja) e Adubos Moema. (PIZARRO, 2017, p. 

227). 
 

A ocupação da fazenda Campolina aconteceu em duas oportunidades, em 2015 e 

2016. Em ambas, o Terra Livre reivindicava os 2 mil hectares, improdutivos e com a 

hipoteca executada pelo Banco do Brasil, por dívidas junto ao banco. Nesse processo de 

luta pelo território, aconteceram várias violências, como despejos, mas o fato que 

demonstrou bem o caráter desse conflito, foi a violência que aconteceu no dia 24 de 

novembro de 2015.  

De acordo com Terra Livre (2015), as 200 famílias foram surpreendidas por 

pistoleiros, que entraram no acampamento, começaram a disparar e ameaçar de morte as 

camponesas e camponeses. Um dos disparos atingiu a cabeça do acampado Edimilson 

Braz, que foi levado ao hospital do município. O registro do boletim de ocorrência deixa 

evidente a função do Estado, pois conforme o Terra Livre (2015), na delegacia os 

membros do Movimento ouviram que a culpa dos disparos era deles por terem ‘‘invadido 

a terra’’. Nesse caso, como em outros tantos, se observa que nem os ritos institucionais 

são utilizados nos processos de despejos. Existe sim uma relação de proximidade de 

pistoleiros com aparatos estatais, com a utilização de métodos não republicanos e ilegais, 

como a expulsão. Esses agentes, os pistoleiros, querem encurtar o processo de despejo, 

que pode ter maior duração e, com a conivência do Estado, realizam as expulsões. No 

caso da fazenda Campolina, a CPT (2020) documentou o ataque como tentativa de 

assassinato e tentativa de expulsão.  

Se na ocupação da fazenda Campolina, o Estado foi conivente com os pistoleiros, 

na fazenda Sertãozinho ele foi agente para retirada dos camponeses e camponesas. Entre 

2003 e 2017, foram realizadas seis ocupações, relatadas pela CPT (2020), nessa área em 
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um árduo processo de luta das famílias, para que os 3100 hectares se transformassem em 

territórios de produção de alimentos, já que a fazenda, em todas as vezes em que foi 

ocupada, estava improdutiva. Esse processo de territorialização dos camponeses foi 

obstruído várias vezes pelo Estado, através de cinco ações de despejo, de sorte a reforçar 

o papel do Estado e do Terra Livre. Se o Estado teve a função de garantir a propriedade 

privada, acima de qualquer parâmetro, o Terra Livre se utilizou da institucionalidade para 

questionar esse modelo de propriedade.    

Nessa perspectiva, o Terra Livre trabalhou com o aspecto da desapropriação pelo 

não cumprimento da função social da terra. O caso da  ocupação da fazenda Santa Rocha 

do Rochedo, localizada em Jataí, intitulado, por vários jornais e pelo Estado, como 

‘‘município do agronegócio’’, tornou-se exemplar quando, em 11 de fevereiro de 2017, 

um conjunto de 120 famílias camponesas rompeu as cercas para denunciar o abandono 

da terra e o não cumprimento de sua função social. Nas proximidades, a fazenda Ariranha 

Santa Maria se encontrava abandonada, tendo sido objeto de duas ocupações em 2016 e 

2017. 

Quando descrevemos e datamos algumas das ocupações realizadas pelo Terra 

Livre em Goiás, observamos a forte presença do Movimento na região Sudoeste. Foram 

28 ocupações terra nessa Região, o que representa 70% do total de ações realizadas pelo 

Terra Livre no estado, de 2008 a 2017. A figura 28 comprova essa territorialização do 

Movimento na região Sudoeste de Goiás e é sabido que nela se concentra boa parte do 

agronegócio goiano. Tal afirmativa pode ser evidenciada em Oliveira (2005), Peixoto et 

al. (2012), Silva; Souza (2012) e Souza Neto (2019). A partir das informações que 

obtivemos das ocupações realizados pelo Terra Livre, relacionadas com dados de 

ocupações da CPT (2020) entre 2008 a 2017, concluímos que o Movimento foi 

responsável por 86,66% das ocupações na Região Sudoeste de Goiás. 

Esses números, assim como os fatos descritos das ocupações, reforçam que o 

Terra Livre disputou, através da tática das ocupações, prioritariamente o território no 

Sudoeste goiano, onde se localiza boa parcela do agronegócio do estado, o que 

potencializa a geração de conflito frente às ocupações, conflitos esses importantes 

balizadores para compreender a luta de classe: 

 
Conflitos são as ações de resistência e enfrentamento que acontecem 

em diferentes contextos sociais no âmbito rural, envolvendo a luta pela 

terra, água, direitos e pelos meios de trabalho ou produção. Estes 

conflitos acontecem entre classes sociais, entre os trabalhadores ou por 
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causa da ausência ou má gestão de políticas públicas. (CPT, 2018, p. 

19). 
 

Fernandes (2005) compreende o conflito como a situação de confronto entre 

forças adversas. Sendo assim, os conflitos no campo estão relacionados ao conflito de 

classes, tornando-se elementos para observar a luta de classes, que se torna nítida diante 

da efervescência dos conflitos, que acabam se tornando brechas para a organização da 

classe. Com essas bases, temos a leitura de que os Movimentos Sociais do Campo devem 

ser geradores de conflitos, como o Terra Livre o fez no campo goiano, via ocupações.  

Porém, quando o Terra Livre gera conflitos através das ocupações existe a reação 

da classe dominante, que se deu através de várias formas de violências, coletivas e/ou 

individuais.  De acordo com a CPT (2020), as formas de violência que os integrantes do 

Terra Livre vivenciaram nesse período em Goiás, foram:  ameaça de expulsão, ameaça 

de despejo, expulsão, despejo, ameaça de morte, tentativa de assassinato, entre outras. Os 

dados qualitativos presentes no texto conseguem estabelecer algumas dessas formas, mas 

sua dimensão é bem maior. 

Mesmo enfrentando a violência da reação, as ocupações geraram territórios, que 

ficaram marcados e demostraram que o Terra Livre, ao longo da sua trajetória histórica, 

utilizou as ocupações como tática para conquistar os territórios. As ocupações se 

relacionam diretamente com a classe e com outros processos que são interconectados, 

como manifestações e formações. E é nessa teia temporal e espacial que se dá a 

construção de outros processos, como os assentamentos.   

 

3.4 Assentamentos: nem fim nem começo, parte da territorialização do Terra Livre 

 

Os assentamentos são outra forma de territorialização das camponesas e 

camponeses do Terra Livre e de outros Movimentos Sociais do Campo.  Compreendemos 

que os assentamentos não são um fim e fugiremos do etapismo histórico e espacial, já que 

partimos da compreensão de que são territórios em construção e disputa constante. Isso 

faz com que estejam associados aos processos de ocupações, manifestações e formações, 

razão pela qual analisaremos os assentamentos que o Terra Livre conquistou e a sua 

territorialização. 

O assentamento é uma das possibilidades de acesso à terra, dentro dos parâmetros 

da institucionalidade do Estado. De acordo com o Incra (2020), os assentamentos são,  
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Basicamente, o assentamento rural é um conjunto de unidades 

agrícolas independentes entre si, instaladas pelo Incra onde 

originalmente proprietário. Cada uma dessas unidades, chamadas de 

parcelas, lotes ou glebas, é entregue pelo Incra a uma família sem 

condições econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por 

outras vias. A quantidade de glebas num assentamento depende da 

capacidade da terra de comportar e sustentar as famílias assentadas. O 

tamanho e a localização de cada lote são determinados pela geografia 

do terreno e pelas condições produtivas que o local oferece. (INCRA, 

2020, s.p.). 

 

Existem várias formas de projetos de Reforma Agrária, que são concebidos e 

implementados pelo INCRA (2020), a saber: Projeto de Assentamento (PA), Projeto de 

Assentamento Agroextrativista (PAE), Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS), 

Projeto de Assentamento Florestal (PAF) e Projeto Descentralizado de Assentamento 

Sustentável (PDAS). As características de cada um deles podem ser vistas no quadro 4. 

Modalidades de Projeto criados pelo INCRA 

MODALIDADE SIGLA CARACTERÍSTICA 

Projeto de Assentamento Federal PA • Obtenção da terra, criação do Projeto e 

seleção dos beneficiários é de 

responsabilidade da União através do 

Incra; 

• Aporte de recursos de crédito Apoio à 

Instalação e de crédito de produção de 

responsabilidade da União; 

• Infraestrutura básica (estradas de acesso, 

água e energia elétrica) de 

responsabilidade da União; 

• Titulação (Concessão de Uso/Título de 

Propriedade) de responsabilidade da 

União. 

Projeto de Assentamento 

Agroextrativista 

PAE • Obtenção da terra, criação do Projeto e 

seleção dos beneficiários é de 

responsabilidade da União através do 

Incra; 

• Aporte de recursos de crédito Apoio a 

Instalação e de crédito de produção de 

responsabilidade da união; 

• Infraestrutura básica (estradas de acesso, 

água e energia elétrica) de 

responsabilidade da União; 

• Titulação (Concessão de Uso) de 

responsabilidade da União; 

• Os beneficiários são geralmente 

oriundos de comunidades extrativistas; 

• Atividades ambientalmente 

diferenciadas. 

Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável 

PDS • Projetos de Assentamento estabelecidos 

para o desenvolvimento de atividades 

ambientalmente diferenciadas e dirigido 

para populações tradicionais 

(ribeirinhos, comunidades extrativistas, 

etc.); 
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• Obtenção da terra, criação do Projeto e 

seleção dos beneficiários é de 

responsabilidade da União através do 

Incra; 

• Aporte de recursos de crédito Apoio a 

Instalação e de crédito de produção 

(Pronaf A e C) de responsabilidade do 

Governo Federal; 

• Infraestrutura básica (estradas de acesso, 

água e energia elétrica) de 

responsabilidade da União; 

• Não há a individualização de parcelas 

(Titulação coletiva – fração ideal) e a 

titulação de responsabilidade da União. 

Projeto de Assentamento 

Florestal 

PAF • É uma modalidade de assentamento, 

voltada para o manejo de recursos 

florestais em áreas com aptidão para a 

produção florestal familiar comunitária e 

sustentável, especialmente aplicável à 

região norte; 

• A produção florestal madeireira e não 

madeireira no PAF deverá seguir as 

regulamentações do Ibama para Manejo 

Florestal Sustentável, considerando as 

condições de incremento de cada sítio 

florestal; 

• Tais áreas serão administradas pelos 

produtores florestais assentados, por 

meio de sua forma organizativa, 

associação ou cooperativas, que receberá 

o Termo de Concessão de Uso; 

• O Incra, em conjunto com Ibama, órgãos 

estaduais e a sociedade civil organizada, 

indicarão áreas próprias para 

implantação dos PAF's. 

Projeto de Assentamento Casulo 

(Modalidade revogada pela 

Portaria Incra nº 414, de 11 de 

julho de 2017, publicada no 

Diário Oficial da União de 12 de 

julho de 2017) 

 

PCA • Projeto de Assentamento criado pelo 

município ou pela União; 

• A União pode participar com os recursos 

para a obtenção de recursos fundiários, 

mas a terra pode ser do município ou da 

União; 

• Aporte de recursos de Crédito Apoio a 

Instalação e de crédito de produção 

(Pronaf A e C) de responsabilidade do 

Governo Federal; 

• Infra-estrutura básica (estradas de 

acesso, água e energia elétrica) de 

responsabilidade do Governo Federal e 

Municipal; 

• Diferencia-se pela proximidade à centros 

urbanos e pelas atividades agrícolas 

geralmente intensivas e tecnificadas; 

• Titulação de responsabilidade do 

município. 

Projeto Descentralizado de 

Assentamento Sustentável 

PDAS • Modalidade descentralizada de 

assentamento destinada ao 

desenvolvimento da agricultura familiar 

pelos trabalhadores rurais sem-terra no 

entorno dos centros urbanos, por meio 
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de atividades economicamente viáveis, 

socialmente justas, de caráter inclusivo e 

ecologicamente sustentáveis; 

• As áreas serão adquiridas pelo Incra por 

meio de compra e venda ou ainda 

doadas ou cedidas pelos governos 

estaduais e municipais; 

• Os lotes distribuídos não podem ter área 

superior a dois módulos fiscais ou 

inferior à fração mínima de 

parcelamento em cada município; 

• O desenvolvimento das atividades 

agrícolas deve garantir a produção de 

hortifrutigranjeiros para os centros 

urbanos; 

• O Incra e o órgão estadual ou municipal 

de política agrária, ou equivalente, 

deverão firmar Acordo de Cooperação 

Técnica visando garantir as condições 

mínimas necessárias para que as famílias 

assentadas tenham acesso às políticas 

públicas para o desenvolvimento do 

futuro projeto de assentamento. 

Quadro 4. Modalidades de Projeto de Assentamentos criados pelo Incra. Fonte: INCRA (2020). 

 

De acordo com o INCRA (2018), a grande maioria dos projetos de Reforma 

Agrária foi implementada na modalidade de PAs, tanto no Brasil como em Goiás, que 

são constituídos através de aquisição de terras via o próprio INCRA. Constatamos que o 

Terra Livre trabalhou o processo da obtenção de áreas por desapropriação e descrevemos 

a legislação que referenda esse processo, quando abordamos as ocupações realizadas pelo 

movimento. Contudo, existem outras formas de aquisição de terras que são adjudicação 

arrecadação32, cessão33, compra34, confisco35, discriminação36, doação37, incorporação38, 

 
32 Conforme o Artigo 28, da Lei n 6.383, a arrecadação se dá sempre que se apurar, através de pesquisa nos 

registros públicos, a inexistência de domínio particular em áreas rurais declaradas indispensáveis à 

segurança e ao desenvolvimento nacionais. A União, desde logo, as arrecadará mediante ato do presidente 

do Incra. 
33 É bancada a ceder dos direitos de uso de terras pertencentes ao Poder Público para assentamentos. 
34 Se estabelece a compra conforme decreto nº 433, Art. 1.º e 2.º, que possibilita ao INCRA contrair imóveis 

rurais por compra e venda para assentamentos e prevê que o método de aquisição de terras será por parecer 

de compra do imóvel rural. 
35 O confisco se sustenta institucionalmente através da  Lei  nº 8.257, Art. 1°: ‘‘As glebas de qualquer região 

do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas 

e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e 

medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em 

lei, conforme o art. 243 da Constituição Federal.’’ 
36 As terras adotadas por discriminação são efetivadas via Art. 18, da Lei 6.383, pelo qual o INCRA fica 

designado, por poderes de representação da União, para solicitar a discernimento judicial das terras 

devolutas da União. 
37 A doação de terra para assentamento está presente a Art. 538 do Código Civil, Lei 10406/02, que diz: 

‘‘Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou 

vantagens para o de outra.’’ 
38 A incorporação é a obtenção de terras para assentamentos por estados e municípios.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art243
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reconhecimento39, transferência e reversão de domínio. Dessas doze configurações, 

encontramos cinco em Goiás, de 1986 a 2017 e, de acordo com o INCRA (2017), elas 

estão distribuídas conforme a figura 32.  

 

 
Figura 32. Formas de obtenção e incorporação de terras para assentamento 1986 a 2017 em Goiás.  

Fonte: INCRA (2017). Organização: Araújo (2020).  

 

Como é possível constatar, a desapropriação foi a forma mais utilizada em Goiás 

para aquisição de terras para assentamentos e uma das ferramentas jurídicas e 

institucionais que o Terra Livre utilizou para que se desse a territorialização da classe no 

estado, entre 2008 a 2017. A figura 33 explicita, de acordo com o Incra (2020), o perfil 

familiar das 284 famílias dos 11 assentamentos do Movimento e demonstra que 88% são 

chefiadas por mulheres.   

 

 

 
39 Os assentamentos por reconhecimento se dão conforme portaria  MDA nº 0800, que prevê a junção de 

projetos de assentamentos rurais cunhados pelos governos estaduais e municipais, onde os favorecidos são 

escolhidos pelos programas de acesso à terra e advêm a ter os mesmos benfeitorias de assentados de 

programas do governo federal.  
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Figura 33. Composição do perfil familiar das famílias dos assentamentos do Terra Livre em Goiás. 

Fonte: INCRA (2018). Organização: Araújo (2020).   

 

Os dados da figura 33 foram obtidos através da lista dos beneficiados dos 11 

assentamentos do Terra Livre. O INCRA constrói a lista por famílias, a partir das quais 

se classificam os três grupos.  

Para chegar a esse número de 11 assentamentos e 284 familiais, utilizamos 

documentos do Terra Livre, informações disponíveis no site e no Facebook, bem como 

notícias e documentos do INCRA. Os dados demonstram que a territorialização do 

Movimento, via assentamentos no estado, se caracteriza por estar presente nas regiões 

Sudoeste e Noroeste como pode ser visualizado na figura 34. 
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Figura 34. Assentamentos vinculados ao Terra Livre em Goiás. Fonte: INCRA (2017) e Terra Livre (2019). 
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É preciso ressaltar que a desapropriação, assim como as outras formas de obtenção 

de terra para assentamento, é somente uma das etapas no processo de constituição de 

territórios. Esse processo, em nossa compreensão é contínuo, mas do ponto de vista 

institucional, segundo o INCRA, o assentamento é constituído em sete fases, que são: 

pré-projeto de assentamento, assentamento em criação, assentamento criado, 

assentamento em instalação, assentamento em estruturação, assentamento em 

consolidação e assentamento consolidado. 

Se do ponto de vista institucional, são necessárias sete etapas para consolidar o 

assentamento, isso reforça que o processo de luta dos Movimentos Sociais do Campo 

continua, mesmo depois da criação do assentamento, marcada por inúmeros entraves, que 

persistem na implementação das outras medidas de responsabilidade dos Estado, 

igualmente lentas e morosas e que  dificultam a formação dos territórios camponeses. Por 

essa razão, compreendemos que os Movimentos Sociais do Campo têm funções 

importantes nos processos pós conquista formal do assentamento, uma vez que existem 

outras demandas a serem contempladas. A partir da figura 35, fica evidente que grande 

parte dos assentamentos em Goiás está nas fases iniciais estabelecidas pelo INCRA.  

  

Figura 35. Fase dos assentamentos em Goiás de 1986 a 2017. Organização: Araújo (2020).  

 

Esse cenário reforça a necessidade de continuar a luta para a efetivação de 

territórios, sendo que uma das possibilidades é via Movimentos Sociais do Campo, já que 

os dados do INCRA (2017) evidenciam que a quase metade dos assentamentos de Goiás 
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estão na terceira fase - assentamento criado.  Isso quer dizer que ainda se encontram em 

condições precárias, para reprodução plena da vida dos camponeses e camponesas.  

Quando fazemos um recorte dos assentamentos vinculados ao Terra Livre, 

verificamos que oito se encontram na fase “assentamento criado” e dois figuram como 

“assentamento em estruturação”. Nesse aspecto, compreendemos que as manifestações 

realizadas pelo Movimento, reivindicando ações do Estado para estruturação dos 

assentamentos, como o acesso a políticas públicas fundamentais , foram fundamentais, 

uma vez que, de acordo com a  figura 36, os assentamentos vinculados ao Terra Livre  

foram criados em média há 11 anos e muitos se encontram nas fases iniciais, com limitado 

acesso ao aparato de políticas que possibilitam ratificar o processo de territorialização. 

 

Figura 36. Ano de criação dos Assentamentos do Terra Livre em Goiás. Fonte: INCRA (2018). 

Organização: Araújo (2020).   

 

Quando observamos as políticas públicas para os assentamentos, compreendemos 

que elas nunca foram prioritárias no Brasil, tampouco em Goiás, o que pode ser 

evidenciado a partir da análise dos dados do INCRA, que evidenciam o impedimento da 

maioria dos assentamentos em acessá-las.  

 De acordo com o Incra (2017), entre as políticas públicas que os assentamentos 

vinculados ao Terra Livre tiveram acesso, encontramos as seguintes: Bolsa Família, 

MCMV-Rural, PAA, Fomentar Mulher e Assistência Técnica. Parte delas teve pouco 

alcance, quando se olha para a totalidade dos assentamentos do Goiás. Ainda segundo o 

INCRA (2017), foram criados 421 assentamentos no estado, entre 1985 a 2018 e neles 

assentadas 21.146 famílias. Dessas, uma imensa gama não teve acesso às políticas 
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públicas:  32,29% das famílias tiveram acesso ao bolsa família, 26,06% a ATER, 1,43% 

ao Bolsa Verde, 3,48% a PAA, 0,69 ao Apoio Inicial, 3,32% MCMV-Rural e 3,48% a 

FOMENTAR Mulher.  

Com base nesses números, observamos que as políticas públicas elencadas 

tiveram pouco alcance na totalidade das famílias assentadas em Goiás. Vários fatores 

contribuíram para esse quantitativo baixo e, talvez o de maior peso tenha sido a falta de 

recursos para os programas, o que está atrelado ao desmonte do INCRA, também afetado 

pela redução do quadro de servidores. Outro aspecto que pode ser analisado a partir desses 

dados, é como se deu a espacialização das políticas públicas em Goiás, porém isso foge 

ao escopo da pesquisa e, portanto, manteremos a análise nos assentamentos do Terra 

Livre.  

O alcance das políticas públicas, nos assentamentos do Terra Livre, está em 

consonância com os dados do estado, já que das 284 famílias assentadas pelo Movimento, 

35,21% tiveram acesso ao Bolsa Família, 0,35% ao PAA, 1,84% conseguiram o Apoio 

Inicial, 8,45% ao FOMENTAR Mulher e 7,74% a MCMV-Rural, enquanto o Bolsa Verde 

não foi acessado por nenhuma.  

Se observarmos espacialmente, todos os assentamentos do Terra Livre tiveram 

acesso a alguma política pública, porém quando analisamos todas elas, encontramos o 

mesmo quadro de Goiás: o Bolsa Família foi a mais acessada, em comparação com as, 

bastantes escassas. É importante ressaltar que o Bolsa Família é estabelecido a partir do 

grupo familiar. Isso significa dizer que em um assentamento pode existir famílias que não 

vão acessar o programa, por não se enquadrarem nos requisitos. Por outro lado, pode 

haver outras que acessam o benefício por demonstrarem vulnerabilidade. Em Goiás, 

como no Brasil, o Bolsa Família está presente em todos os municípios e, segundo Arrais et 

al. (2020), em Goiás o programa atende 277.003 famílias, distribuindo um total de R$ 

561,11 milhões anualmente. Boa parte desse recurso se concentra em 10 municípios, que 

têm como característica serem bastante urbanos. Neles se encontram 108.261 famílias 

beneficiadas, ao custo total de R$ 214,77 milhões.  

Os dados apresentados demonstram que os assentamentos vinculados ao Terra 

Livre tiveram enormes dificuldades para acessar as políticas públicas, conforme apontado 

em documentos como jornais e no site do Terra Livre. Encontramos outros programas 

que o Movimento acessou em alguns dos assentamentos, como PRONERA, PRONAF, 

Programa Luz para Todos (PLPT) e outras. Sobre estas não temos dados sistematizados, 

porém temos sua descrição, o que nos permite constatar que há uma lógica da dualidade 
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de acesso, a esclarecer: o Assentamento Raposa Serra do Sol é emblemático. Localizado 

no município de Caçu, demorou uma década para obter ligação de energia para as 13 

famílias, de acordo com Caçu (2018).  

De acordo com Jeronymo e Guerra (2018), a eletrificação rural é antiga no Brasil, 

porém caracterizada por uma confusão institucional e, por muitos anos, foi um processo 

excludente para o campesinato, já que sua implantação demandava pagamento. 

Segundo esses autores, o PLPT trouxe transformações que garantem a chegada da 

energia para boa parte daqueles que não tinham recurso para pagar a eletrificação. 

Contudo, mesmo que o programa tenha chegado a milhões de famílias, ainda há um 

déficit de milhares de unidades consumidoras. Conforme dados do Ministério Minas e 

Energia (2016), esse déficit alcança 207.000 famílias.     

Ao analisar o conjunto de políticas públicas, se observa que ação a do Estado para 

consolidação dos assentamentos é bastante lenta, ineficiente e pouco efetiva na totalidade 

dos assentamentos. Por essa razão, a ação dos Movimentos Sociais do Campo continua 

sendo importante e o Terra Livre faz parte desse processo, que visa a transformar os 

assentamentos em territórios da classe.  

Ao estabelecermos a territorialização do Terra Livre em Goiás, entre 2008 a 2017, 

nos eixos ocupações e assentamentos, é possível identificar uma relação espacial entre 

esses dois processos pois, de acordo com a figura 37, os municípios das ocupações são 

sobrepostos pelos assentamentos, de sorte a se concluir que onde ocorreram as ocupações 

efetivaram-se os assentamentos.   
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Figura 37. Espacialização e Territorialização do Terra Livre em Goiás, 2008 a 2017. Fontes: CPT (2020), 

INCRA (2017) e Terra Livre (2019).   
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É possível entender que a espacialização e a territorialização são processos 

interligados e conectados, empreendidos através das formações, manifestações, 

ocupações e assentamentos. A inseparabilidade que rege o movimento da vida e a luta da 

classe trabalhadora, faz com que os elementos do movimento social, da classe e do 

território sejam atributos fundamentais para essa compreensão.  

Ao construir a síntese desses processos em Goiás, constatamos que o Terra Livre 

se consolida, na sua espacialização e territorialização, em 20 municípios goianos, 

conforme a figura 37.  Por sua vez, as ações de formações, manifestações, ocupações e 

assentamentos fizeram com que o Terra Livre se apresentasse como um Movimento 

Social pertencente à classe trabalhadora, que lutou e luta para a constituição de territórios.  
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Com esta pesquisa, tentamos compreender os processos de espacialização e 

territorialização do Terra Livre em Goiás no período de 2008 a 2017. Para isso, 

retrocedemos ao final do século XX, para estabelecer elementos da origem do 

Movimento, passando pela formação do MLS, MT e MLST-L, sua espacialização e 

territorialização. Seguimos essa seara com o MTL que, mesmo com conjuntura diferente 

dos Movimentos que lhe deram origem, propôs novas leituras da realidade e pensou novos 

processos de intervenção da classe trabalhadora. Esse caminho, inicialmente promissor, 

teve desencontros e divergências, processo em que resulta na constituição do Terra Livre.  

O Terra Livre, assim como o MTL, vive na conjuntura dos governos petistas, que 

trouxeram novos elementos para a classe trabalhadora, entre os quais o aumento dos 

recursos para algumas políticas públicas. Por outro lado, as mudanças estruturais, como 

reforma agrária, não avançaram.   

Nesse contexto, o Terra Livre em Goiás teve uma atuação que em muitos 

momentos se afastava de aliados históricos do petismo, fossem eles do movimento 

sindical ou mesmo dos Movimentos Sociais. Em outros momentos, existiu uma unidade 

frente à conjuntura regional do governo Marconi Perillo. Todos esses processos fizeram 

com que o Terra Livre implementasse ações que elevaram a sua espacialização e 

territorialização.   

Compreendemos que esta dissertação avança na diversidade dos estudos de 

Movimentos Sociais, já que em nossa revisão bibliográfica tivemos contato com poucas 

pesquisas que abordaram, em suas agendas, a verticalização de estudos sobre outros 

Movimentos Sociais do Campo. No que se refere ao Terra Livre, há uma verdadeira 

invisibilidade acadêmica e os poucos estudos que encontramos foram de Souza (2017), 

Silva (2018), Machado (2018) e Lima (2017), que trataram do Movimento, mas não o 

colocaram na centralidade da pesquisa. Com vistas a colaborar para preencher essa 

lacuna, priorizamos o Terra Livre e seus processos de espacialização e territorialização, 

abordando suas similaridades e singularidades com relação a outros Movimentos Sociais 

do Campo.  

A pesquisa considerou os conceitos Movimentos Sociais, classe social e território, 

como elementos fundantes para compreensão do Terra Livre. Essa escolha se colocou 

como desafio, já que buscou o diálogo entre elementos teóricos e a ação prática do 

Movimento, o que revelou algumas pontes que ainda precisam ser pavimentadas. 
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          Portanto, buscamos ampliar a aplicação dos conceitos espacialização e 

territorialização. A espacialização foi tratada com distintas dimensões, pois em outras 

análises sobre Movimentos Sociais, ela é considerada somente a partir das manifestações. 

Incluímos as formações como mais uma forma de compreender as espacializações dos 

Movimentos Sociais e, com essa abordagem metodológica, pretendemos aprofundar o 

tema. Por outro lado, sabemos que esse recurso metodológico precisa ser aplicado em 

outros Movimentos Sociais para ser testado, confrontado e questionado.  

Outro aspecto que trazemos para reflexão é a territorialização. Em nossa 

compreensão, a forma de análise que imprimimos no longo do texto amplia a 

territorialização para além dos assentamentos, expandindo-o para as ocupações e 

acampamentos. Essa abordagem se baseia nos aspectos em que as ocupações e 

acampamentos modificam sua relação com o território, construindo novas 

territorialidades que podem ser de longo ou de curto prazo. O fato é que essas marcas 

ficam no tempo, no espaço e na classe.      

Outro elemento que a pesquisa traz, são as relações dos Movimentos Sociais do 

Campo com os assentamentos. Constatamos que essa relação pode ser mantida por razões 

que estão no movimento da realidade, já que grande parte dos assentamentos está em fase 

inicial de constituição, de acordo com INCRA, e não têm acesso às políticas públicas. 

Esses dois componentes demonstram como os Movimentos Sociais do Campo são 

importantes após a criação dos assentamentos, como ocorre com o Terra Livre. 

Acreditamos que é possível avançar nessa abordagem com outros Movimentos Sociais 

do Campo, além do MST.  

Importante ressaltar que, com essas abordagens, trouxemos à tona o 

dimensionamento temporal e espacial que o Terra Livre teve em Goiás, onde o 

Movimento atuou por uma década, com presença em 20 municípios. Segundo dados da 

CPT, no período de 2008 a 2017, o Terra Livre foi o Movimento Social do Campo com 

maior número de ocupações, com 38% do total de ações. Outro aspecto quantitativo que 

a pesquisa revelou foi a atuação do Terra Livre na região Sudoeste do estado, onde foi 

responsável por 70% das ocupações, de acordo com a CPT. Em paralelo a esse marcante 

protagonismo, o Terra Livre também atuou, em Goiânia, ao lado de outros Movimentos 

Sociais, partidos e sindicatos. 

Entender essas ações do Terra Livre mostra a sua dimensão em Goiás no momento 

histórico que delimitamos, sem prejuízo de reconhecer que o MST é o principal 

Movimento Social do Campo do estado, com uma densa trajetória histórica, como os 
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dados quantitativos demostram.  Contudo, essa prevalência do MST não deve servir para 

subalternizar outros Movimentos Sociais do Campo que contribuíram e contribuem na 

luta por terra e território. Descrever, compreender e analisar esses outros Movimentos 

tem que estar sempre em pauta. 

Do mesmo modo que os dados quantitativos foram relevantes na pesquisa, ela 

também tratou os processos de espacialização e territorialização com dados qualitativos, 

expressos através das violências, alegrias e vitórias, de homens, mulheres e crianças da 

classe trabalhadora nos territórios e fora deles. Nesse sentido, percebemos que os 

processos que abordam a dinâmica da realidade podem ser representados tanto do ponto 

de vista quantitativo, quanto qualitativo, pois se deixam desvelar por números e, 

marcadamente, por histórias.  

Entendemos que a pesquisa pode ser ampliada, buscando averiguar novas formas 

de espacialização e territorialização dos Movimentos Sociais do Campo a partir, por 

exemplo, da investigação do Terra Livre em escala nacional, de sorte a estabelecer  

similaridades e singularidades nesses processos, suas diferenças regionais e a maneira 

como se consubstanciam frente a um movimento nacional.  

Face a isso constitui-se, enquanto agenda de pesquisa, a busca pela compreensão 

das formas de atuação do Terra Livre em outros estados, buscando estabelecer como as 

conjunturas locais e regionais fazem com que o Movimento tenha caráter nacional. Ao 

mesmo tempo, importa tentar compreender as diferenças e semelhanças nas atuações 

rurais e urbanas e como se dá o encontro dessas duas formas de atuação do Movimento, 

além de estabelecer como nacionalmente ele se articula frente a outros Movimentos 

Sociais, sindicatos e partidos políticos. Esses elementos devem ser trabalhados a partir do 

acúmulo da espacialização e territorialização, buscando ampliar os horizontes teóricos e 

metodológicos desses conceitos.   

Finalmente, é importante esclarecer que a pesquisa faz parte de um longa 

caminhada, que se destina a descrever, compreender, teorizar e analisar os Movimentos 

Sociais do Campo. Ela prossegue em vários espaços na Academia, através do TRAPPU, 

na militância social e no trabalho.  
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