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Apresentação

A presente cartilha não tem pretensão
de ser uma síntese da história dos 25 anos
do MST.  Mas é sim um esforço para se
contrapor à imagem que os setores
conservadores tentam construir da luta pela
reforma agrária e dos movimentos sociais
em nosso país.

Os parlamentares ligados ao latifúndio
e ao agronegócio, a mídia burguesa e
setores do Poder Judiciário não medem
esforços para impedir conquistas políticas
e econômicas que beneficiem a população
pobre do campo.

As grilagens de terras feitas pelos
grandes proprietários, empresas
transnacionais e, até mesmo, por
parlamentares inexistem no noticiário da
mídia e não são objeto de pronunciamentos
de juízes. E não há tempo nem espaço para
se criar uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) no Congresso Nacional para
averiguar essas ações criminosas dos que
já monopolizam as terras.

Os recursos governamentais, cada
vez mais vultosos, que irrigam o
agronegócio e financiam as entidades
patronais do campo, não recebem nenhuma
contestação dos tribunais de contas. São
recursos públicos que alimentam um
pensamento conservador e políticas
antipopulares.

No Congresso Nacional, os mesmos
parlamentares que condenam as lutas e
conquistas dos trabalhadores sem-terra
aprovam leis para facilitar a depredação
ambiental e acelerar o desmatamento,
atendendo quase que irrestritamente os
interesses das empresas transnacionais.

Esses segmentos da elite brasileira,
agrupados em torno do agronegócio,
enxergam a agricultura apenas como um
espaço para a obtenção de lucros fáceis e
rápidos, às custas da pobreza da
população, da depredação ambiental e do
atendimento dos interesses e das
demandas do mercado externo.

Nós queremos a agricultura como um
espaço de sociabilidade, uma agricultura
com camponeses que enfrente o êxodo
rural. Uma agricultura apta a produzir
alimentos saudáveis, contrariando o
agronegócio que a quer unicamente para a
produção de commodities e com a
utilização de grandes quantidades de
agrotóxicos. Uma agricultura que assegure
a preservação das águas, do solo, da
biodiversidade, procurando conter e reverter
a depredação ambiental causada pelo
agronegócio.

Por meio da luta pela reforma agrária,
queremos contribuir com a superação da
gritante e imoral desigualdade social
existente em nosso país e perpetuada por
todos os governos. Queremos uma
agricultura voltada prioritariamente para a
produção de alimentos e que assegure a
preservação ambiental. Queremos que a
população rural permaneça no campo, em
condições dignas de vida, com acesso à
educação e ao conhecimento, construtora
do seu próprio destino.

Queremos um país que promova seu
desenvolvimento econômico com base nos
princípios da justiça social e da igualdade,
com distribuição equilibrada da população
pelo vasto território que possuímos. Mas
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esse sonho nosso, para a elite dominante,
não pode contagiar a sociedade.

É necessário criminalizar,
estigmatizar os pobres que lutam e se
organizam, como violentos e causadores
da instabilidade política. Atacam a luta e
silenciam frente às propostas que os
trabalhadores têm para o campo brasileiro
e frente às pequenas conquistas que já
obtiveram ao impor derrotas ao latifúndio e
ao modelo do agronegócio.

As conquistas das áreas de reforma
agrária e a importância econômica, social
e política da agricultura familiar é totalmente
desprezada pela elite e, intencionalmente,
mantida desconhecida para a sociedade
urbana.

São dois modelos distintos e
contraditórios o do agronegócio e o da
reforma agrária/agricultura familiar. Cedo
ou tarde a sociedade irá se manifestar sobre
qual o modelo de agricultura quer para o
nosso país, para atender seus interesses e
para deixar como legado para as gerações
futuras. Quando isso acontecer,
acreditamos que o latifúndio e o modelo do
agronegócio será uma página virada,
finalmente, na nossa história.

Neste documento, pretendemos
apresentar, de forma breve e objetiva, um
panorama da luta pela reforma agrária e das
conquistas e desafios do nosso movimento
desde sua origem.

Fazemos um panorama da luta pela
terra e da organização do MST.
Apresentamos dados sobre a situação do
campo, a concentração de terra, as
demandas dos trabalhadores rurais e a
reação dos latifundiários e do agronegócio.

Estão disponíveis também
informações e dados sobre as nossas
conquistas, realizações, esforços e projetos
nas áreas de educação e produção, além

de textos que revelam o reconhecimento da
sociedade ao MST, com prêmios e home-
nagens em nível nacional e internacional.

No capítulo dos anexos, estão as
linhas gerais da nossa atuação, como o
nosso programa agrário, os nossos desafios
e os nossos compromissos com o
desenvolvimento nacional, com justiça
social e soberania popular.

Queremos ser produtores de
alimentos, de cultura e conhecimentos. E
mais do que isso: queremos ser
construtores de um país socialmente justo,
democrático, com igualdade e em harmonia
com a natureza. Nas páginas que seguem,
há um pouco das lutas e conquistas que
alimentam essa nossa utopia. Um sonho
para nós, um pesadelo para os inimigos da
reforma agrária.

São Paulo, janeiro de 2010.
Secretaria Nacional do MST
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A história da luta pela terra e o MST

O Brasil é um dos países com maior
concentração de terras do mundo. Em nosso
território, estão os maiores latifúndios.
Concentração e improdutividade possuem
raízes históricas, que remontam ao início da
ocupação portuguesa deste território no
século XVI. Combinada com a monocultura
para exportação e a escravidão, a forma de
ocupação de nossas terras pelos
portugueses estabeleceu as raízes da
desigualdade social que atinge o Brasil até
os dias de hoje.

Em 1850, mesmo ano da abolição do
tráfico de escravos, o Império decretou a lei
conhecida como Lei de Terras, que
consolidou a perversa concentração
fundiária. É nela que se encontra a origem
de uma prática trivial do latifúndio brasileiro:
a grilagem de terras – ou a apropriação de
terras devolutas através de documentação
forjada – que regulamentou e consolidou o
modelo da grande propriedade rural e

formalizou as bases para a desigualdade
social e territorial que hoje conhecemos.

Nos países centrais do sistema
capitalista, a democratização do acesso à
terra, a  reforma agrária, foi uma das principais
políticas para destravar o desenvolvimento
social e econômico, produzindo matéria-
prima para a nascente indústria moderna e
alimentos para seus operários. No Brasil,
nem mesmo as transformações políticas e
econômicas para o desenvolvimento do
capitalismo foram capazes de afrontar a
concentração de terras.

Ao longo de cinco séculos de latifúndio,
também foram travadas lutas e resistências
populares. As lutas contra a exploração e, por
conseguinte, contra o cativeiro da terra,
contra a expropriação, contra a expulsão e
contra a exclusão, marcam a história dos
trabalhadores. A resistência camponesa se
manifesta em diversas ações e, nessa
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marcha, participa do processo de
transformação da sociedade.

Desde meados do século XX, novas
feições e formas de organização foram
criadas na luta pela terra e na luta pela
reforma agrária. Nas diferentes regiões do
país, contínuos conflitos e eventos formaram
o campesinato no princípio da segunda
metade do século passado.

O regime militar foi duplamente cruel
e violento com os camponeses. Por um lado
- assim como todo o povo brasileiro - os
camponeses foram privados dos direitos de
expressão, reunião, organização e
manifestação, impostos pela truculência da
Lei de Segurança Nacional e do Ato
Institucional nº 5.

Por outro, a ditadura implantou um
modelo agrário mais concentrador e
excludente, instalando uma modernização
agrícola seletiva, que excluía a pequena
agricultura, impulsionando o êxodo rural, a
exportação da produção, o uso intensivo de
venenos e concentrando não apenas a terra,
mas os subsídios financeiros para a agricultura.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) é filho das lutas pela
democratização da terra e da sociedade. No
final da década de 1970, quando as
contradições do modelo agrícola se tornam
mais intensas e sofrem com a violência de
Estado, ressurgem as ocupações de terra.

Fundação do movimento

Em setembro de 1979, centenas de
agricultores ocupam as granjas Macali e
Brilhante, no Rio Grande do Sul. Em 1981,
um novo acampamento surge no mesmo
estado e próximo dessas áreas: a
Encruzilhada Natalino, que se tornou símbolo

da luta de resistência à ditadura militar,
agregando em torno de si a sociedade civil
que exigia um regime democrático. Em todo
o país, novos focos de resistência à ditadura
das armas e das terras surgiram: posseiros,
arrendatários, assalariados, meeiros,
atingidos por barragens.

As ocupações de terra se tornaram
ferramenta de expressão camponesa e de
contestação do autoritarismo.

Em 1984, os trabalhadores rurais que
protagonizavam essas lutas pela
democracia da terra e da sociedade
convergem em um encontro nacional, em
Cascavel, no Paraná. Ali, decidem fundar um
movimento camponês nacional, o MST, com
três objetivos principais: lutar pela terra, lutar
pela  reforma agrária e lutar por mudanças
sociais no país.

O país vivia um período de esperança
com o primeiro presidente civil em 21 anos.
O Plano Nacional da  Reforma Agrária
(PNRA) de 1985 previa dar aplicação rápida
ao Estatuto da Terra e assentar 1,4 milhão
de famílias. O plano, porém, fracassou.

Até 1993, quando foi regulamentada a
Lei Agrária, não foi possível realizar
desapropriações para fins de reforma
agrária. Até 1989, apenas 82.690 famílias
haviam sido assentadas, ou seja, 6% do total
previsto pelo plano.

Em 1990, teve início o governo de
Fernando Collor de Mello, que foi
caracterizado por uma forte repressão. Foi
durante o governo do seu vice, Itamar
Franco, que foi aprovada a Lei Agrária (Lei
8.629), na qual as propriedades rurais foram
reclassificadas com a regulamentação da
Constituição. Com isso, não havia mais
vieses jurídicos que impossibilitassem as
desapropriações.
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Sob o primeiro mandato do governo
Fernando Henrique Cardoso (1994-1998),
além do aumento do êxodo rural (provocado
pela ação dos bancos contra pequenos
agricultores endividados), o Brasil
testemunhou também os dois maiores
massacres da segunda metade do século
XX: Corumbiara (1995), em Rondônia, e
Eldorado dos Carajás (1996), no Pará.

No mesmo período, foram criadas duas
medidas provisórias persecutórias a quem
ocupava terras e implantado o Banco da
Terra, uma política de crédito para compra
de terras e criação de assentamentos em
detrimento das desapropriações. Foram
destruídas as políticas de crédito especial
para a reforma agrária e assistência técnica
criadas durante o governo José Sarney
(1885-1990), prejudicando as famílias
assentadas e intensificando o
empobrecimento.

Embora FHC tenha propagandeado que
realizou a maior reforma agrária da história do
Brasil, seu governo nunca possuiu um projeto
de reforma agrária real. Durante os dois
mandatos, a maior parte dos assentamentos
implantados foi resultado de ocupações de
terra. Todavia, o número de assentamentos
implantados foi diminuindo ano a ano.

Para garantir as metas da propaganda
do governo, o Ministério do Desenvolvimento
Agrário “clonou” assentamentos criados em
governos anteriores e governos estaduais,
registrando-os como assentamentos novos
criados por FHC. Essa tática criou confusão
tamanha que, ao final do seu mandato, nem
mesmo o Incra conseguia afirmar quantos
assentamentos foram realizados de fato.

Ao mesmo tempo em que a década de
90 vivenciou o abandono da agricultura
familiar pelo Estado, com a retirada de
subsídios e assistência técnica, além da
subordinação da agricultura ao mercado

internacional, foram realizadas importantes
lutas camponesas, como a Marcha
Nacional por Emprego e Reforma Agrária,
em 1997, quando 100 mil pessoas
receberam o MST em Brasília.

Conjuntura

Com a eleição do presidente Lula, em
2002, havia uma grande expectativa dos
sem-terra por todo o país de que, enfim,
aconteceria a reforma agrária. No entanto,
ainda que o presidente Lula seja um
histórico defensor da reforma agrária, a
situação da agricultura tem se agravado
para os pequenos agricultores e
assentados.

O modelo agrário-exportador se
acentuou, dividindo nosso território em
‘sesmarias’ de monoculturas, como soja,
cana-de-açúcar e celulose, além da
pecuária extensiva. A aquisição de terras
por estrangeiros também atinge níveis
nunca antes registrados.

Incentivado pelo governo, o
agronegócio tem como lógica a exploração
da terra, dos recursos naturais e do trabalho,
por meio do financiamento público. Não
produz alimentos para o povo brasileiro,
deteriora o ambiente, gera poucos
empregos e utiliza grandes extensões de
terra para a monocultura de exportação,
baseada em baixos salários, no uso
intensivo de agrotóxicos e de sementes
transgênicas. Num contexto de crise
econômica mundial, não tem condições de
produzir alimentos para a população ou criar
postos de trabalho para os agricultores.

Mesmo sem vivenciar um verdadeiro
processo de reforma agrária, os 26 anos de
luta do MST não são em vão. Pelo
contrário. Em 23 estados e no Distrito
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Federal, organizamos mais de 1,5 milhão
de pessoas, que vivem acampadas e
assentadas. Grande parte das pessoas
assentadas, que se organiza em torno de
cooperativas e associações coletivas e
semi-coletivas, tem melhores condições de
vida do que antes conquistar a terra.

A elevação da renda das famílias é
realidade nos assentamentos, principalmente
onde as agroindústrias estão desenvolvidas.
Uma pesquisa da FAO (Organização das
Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação) aponta que a média de renda
nos assentamentos é de 3,7 salários mínimos
mensais por família, e onde as agroindústrias
estão implantadas essa média sobe para 5,6
salários mensais por família.

Uma das principais conquistas do MST
é manter o tema da reforma agrária na pauta
de discussão da sociedade e do Estado. No
campo social, os resultados nas áreas

conquistadas são significativos: foi
praticamente eliminada a mortalidade infantil
nos assentamentos, e não existe mais a fome.
É incomparável a produtividade, número de
empregos e instalação de infra-estrutura de
uma área antes e depois de se transformar
em assentamento. Acima de tudo, foi
conquistada a dignidade da cidadania, porque
quando a cerca do latifúndio é rompida,
também se rompe a cerca do “voto de curral”,
do coronelismo e da dominação política.

Além dessas conquistas, o MST
continua defendendo a democratização da
terra e a implementação de uma política
efetiva para o desenvolvimento dos
assentamentos, buscando reorganizar a
produção agrícola para que o país atenda
as necessidades da população. Com isso,
romperemos barreiras importantes para o
desenvolvimento nacional e para a
eliminação das desigualdades sociais no
Brasil.
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A concentração de terras é uma das
maiores cicatrizes do nosso país, em que
poucos latifundiários controlam boa parte das
terras. As conseqüências desse problema
social histórico são a pobreza no campo, o
desrespeito aos direitos sociais, a falta de
emprego, a superexploração do trabalho. Isso
impede o desenvolvimento das áreas rurais
no país e incentiva a saída das pessoas do
campo (o chamado êxodo rural), que amplia
os problemas sociais nas cidades.

Os dados do censo agropecuário de
2006, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), demonstram que a
concentração de terras continua no mesmo
patamar nos últimos 20 anos. As políticas
de criação de assentamentos dos governos
de José Sarney, Fernando Henrique
Cardoso e Lula não conseguiram enfrentar
o controle das terras pelos latifundiários.

O índice de Gini (que mede o grau de
concentração de terras) está em 0,854
(quanto mais próximo do 1, maior é a
concentração). Não houve alterações
substantivas em relação ao resultado de

1985 (0,857) e 1995/1996 (0,856). Os
estabelecimentos de mais de mil hectares,
que correspondem a apenas 0,91% dos
proprietários (menos de 50 mil), concentram
mais de 43% da área agricultáveis. Os
latifundiários acima de 2 mil hectares são
apenas 15 mil fazendeiros, que detêm 98
milhões de hectares.

Já os estabelecimentos rurais de
menos de 10 hectares ocupam menos de
2,7% da área. As pequenas propriedades
(com até 100 hectares) ocupam menos da
metade da área total (40,7%), embora
representem mais da metade (66%) do total
de estabelecimentos rurais.

O nosso país possui uma área
territorial de 850,2 milhões de hectares.
Desta área total, as unidades de
conservação ambiental ocupam
aproximadamente 72 milhões de hectares,
e as terras indígenas 125 milhões. A área
total dos imóveis cadastrados no Incra
(Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária) é aproximadamente 420,4
milhões de hectares.

Cicatrizes da concentração da terra no país
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                    Dados estruturais                                                             Censos

    1970       1975       1980      1985 1995-1996       2006

    Estabelecimentos   4 924 019   4 993 252  5 159 851  5 801 809  4 859 865   5 175 489

   Área total (ha) 294 145 466  323 896 082  364 854 421  374 924 929  353 611 246  329 941 393

   Utilização das terras (ha)

   Lavouras permanentes (1)  7 984 068  8 385 395  10 472 135  9 903 487  7 541 626  11 612 227

   Lavouras temporárias (2)  25 999 728  31 615 963  38 632 128  42 244 221  34 252 829  48 234 391

   Pastagens naturais  124 406 233  125 950 884  113 897 357  105 094 029  78 048 463  57 316 457

   Pastagens plantadas (3)  29 732 296  39 701 366  60 602 284  74 094 402  99 652 009  101 437 409

   Matas naturais (4)  56 222 957  67 857 631  83 151 990  83 016 973  88 897 582  93 982 304

   Matas plantadas  1 658 225  2 864 298  5 015 713  5 966 626  5 396 016  4 497 324

    Pessoal ocupado  17 582 089  20 345 692  21 163 735  23 394 919  17 930 890  16 567 544

   Tratores   165 870   323 113   545 205   665 280   803 742    820 673

   Efetivo de animais

   Bovinos  78 562 250  101 673 753  118 085 872  128 041 757  153 058 275  171 613 337

   Bubalinos   108 592   209 077   380 986   619 712   834 922   885 119

   Caprinos  5 708 993  6 709 428  7 908 147  8 207 942  6 590 646  7 107 608

   Ovinos  17 643 044  17 486 559  17 950 899  16 148 361  13 954 555  14 167 504

   Suínos  31 523 640  35 151 668  32 628 723  30 481 278  27 811 244  31 189 339

   Aves (galinhas, galos, frangas  e frangos)
  (1 000 cabeças)   213 623   286 810   413 180   436 809   718 538  1 401 341

    Produção animal

   Produção de leite de vaca (1 000 l)  6 303 111  8 513 783  11 596 276  12 846 432  17 931 249  20 157 682

   Produção de leite de cabra (1 000 l) -   13 394   25 527   35 834   21 900   35 740

   Produção de lã ( t )   33 617   31 519   30 072   23 877   13 724   10 210

   Produção de ovos de galinha (1 000 dúzias)   556 410   878 337  1 248 083  1 376 732  1 885 415  2 834 419

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1970/2006.

(1) Nas lavouras permanentes, somente foi pesquisada a área colhida dos produtos com mais de 50 pés em 31.12.2006. (2) Lavouras temporárias
e cultivo de flores, inclusive hidroponia e  plasticultura, viveiros de mudas, estufas de  plantas e casas de vegetação e forrageiras  para corte.

(3) Pastagens plantadas, degradadas por manejo inadequado ou por falta de conservação, e em boas condições, incluindo aquelas em processo
de recuperação. (4) Matas e/ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal, matas e/ou florestas naturais e áreas
florestais também usadas para lavouras e pastoreio de animais.

                           Evolução dos dados estruturais – Total (Brasil - 1970/2006)

As questões da improdutividade das
terras, da reserva de patrimônio e da
especulação com um recurso natural finito
também não foram resolvidas, apesar do
avanço do agronegócio no país. Dos 850
milhões de hectares, 120 milhões estão
improdutivos, em cerca de 54 mil imóveis
(dado de Incra/IBGE/2003).

Os problemas nos registros das terras,
a falta de regularização e a origem
desconhecida dos títulos das propriedades
continuam sem resposta e sem solução.
Cerca de 130 milhões de hectares de terras
são consideradas devolutas.

Por outro lado, além das famílias
acampadas, existe uma demanda por terra
de 4 milhões de famílias no país, de acordo
com o 2º Plano Nacional de  Reforma
Agrária de 2003. Além disso, cerca de 800
mil famílias manifestaram interesse em
entrar em programas de Reforma Agrária no
governo Fernando Henrique Cardoso, que
para desmobilizar o MST criou um sistema
de cadastro pelos Correios.

A seguir, apresentamos três tabelas
do censo agropecuário de 2006 sobre a
posse, a situação e a condição das terras
no país.
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Condição de ocupação das terras (Brasil – 2006)

Total

deestabele-

cimentos

Área

total

(ha)

Condição legal das terras

Estabele-

cimentos

Próprias

Área

(ha)
Estabele-

cimentos

Não-Próprias

Área

(ha)

 Variáveis selecionadas

Total     5 175 489     329 941 393     3 946 276         98 678 681       1 229 213       329 941 393

Condição do produtor em relação às terras

   Proprietário     3 946 276     306 847 605         -           -        -           -

   Assentado sem titulação definitiva      189 191     5 750 283         -           -        -           -

   Arrendatário      230 110     9 005 203         -           -        -           -

   Parceiro      142 531     1 985 085         -           -        -           -

   Ocupante      412 357     6 353 218         -           -        -           -

   Produtor sem área      255 024           -         -           -        -           -

Grupos da atividade econômica

   Produção de lavouras temporárias     1 908 654     83 464 335     1 275 834     68 150 674      632 820     15 313 661

   Horticultura e floricultura      200 379     6 051 687      145 961     5 585 671      54 418      466 015

   Produção de lavouras permanentes      558 587     19 012 165      488 674     17 714 776      69 913     1 297 390

   Produção de sementes, mudas e outras

    formas de propagação vegetal      2 682      436 920      2 030      341 287       652      95 633

   Pecuária e criação de outros animais     2 277 211     204 442 681     1 891 155     191 718 299      386 056     12 724 382

   Produção florestal - florestas plantadas      74 344     9 018 396      61 113     8 394 528      13 231      623 869

   Produção florestal - florestas nativas      126 649     6 158 285      65 401     5 548 977      61 248      609 308

   Pesca      15 072      433 585      7 240      387 348      7 832      46 237

   Aquicultura      11 911      923 340      8 868      837 122      3 043      86 217

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

    Grupos de área total (ha)

    Maior de 0 a menos de 0,1      101 287   3 749               65 719           2 519            35 568            1 230

     De 0,1 a menos de 0,2      50 194   7 037               34 006           4 692            16 188            2 346

  De 0,2 a menos de 0,5      165 434  55 028              105 548         34 887            59 886          20 141

  De 0,5 a menos de 1      289 893 199 005             162 262         108 550           127 631        90 455

  De 1 a menos de 2      442 148 563 880             275 219         342 718          166 929        221 161

  De 2 a menos de 3      319 656 711 113             228 740         498 033           90 916        213 079

  De 3 a menos de 4      256 145 826 217             198 284         625 02             57 861       201 188

  De 4 a menos de 5      215 977 947 732             175 892         757 110           40 085        190 621

  De 5 a menos de 10      636 337 4 484 847          542 279         3 762 401         94 058        722 446

  De 10 a menos de 20      736 792 10 289 684        637 422          8 711 922        99 370      1 577 762

  De 20 a menos de 50      843 911 26 120 628        734 170          22 275 091      109 741     3 845 536

  De 50 a menos de 100      390 874 26 482 780        352 423         23 375 537        38 451     3 107 242

  De 100 a menos de 200      220 255 29 342 738        199 920         26 124 374        20 335     3 218 364

  De 200 a menos de 500      150 859 46 395 555        139 001         41 729 140        11 858     4 666 415

  De 500 a menos de 1 000      53 792 36 958 185        50 231           33 556 374         3 561      3 401 811

  De 1 000 a menos de 2 500      31 899 48 072 546        30 685           45 048 640        1 214       3 023 906

  De 2 500 e mais      15 012 98 480 672        14 475           91 721 664          537       6 759 008

  Produtor sem área      255 024        - - -

                                              Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

Condição de ocupação das terras (Brasil – 2006)

Total

deestabele-

cimentos

Área

total

(ha)

Condição legal das terras

Estabele-

cimentos

Próprias

Área

(ha)
Estabele-

cimentos

Não-Próprias

Área

(ha)

Grupos de área total (ha)

   Maior de 0 a menos de 0,1

   De 0,1 a menos de 0,2

   De 0,2 a menos de 0,5

   De 0,5 a menos de 1

   De 1 a menos de 2

   De 2 a menos de 3

   De 3 a menos de 4

   De 4 a menos de 5

   De 5 a menos de 10

   De 10 a menos de 20

   De 20 a menos de 50

   De 50 a menos de 100

   De 100 a menos de 200

   De 200 a menos de 500

   De 500 a menos de 1 000

   De 1 000 a menos de 2 500

   De 2 500 e mais

   Produtor sem área

 Variáveis selecionadas
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A vida embaixo da lona preta

O MST tem 90 mil famílias acampadas
(aproximadamente 400 mil pessoas),
vivendo em mais de mil acampamentos,
distribuídos em 23 Estados e no Distrito
Federal. Os acampamentos dos sem-terra
são formados por famílias de camponeses
que vivem como trabalhadores rurais,
arrendatários, bóias-frias, meeiros e querem
ter a própria terra para plantar.

Nessas atividades, essas famílias
recebem os salários mais baixos da
sociedade brasileira e percebem que a terra
deve ser daqueles que trabalham nela, não
daqueles que fazem reserva de patrimônio,
especulação imobiliária ou produzem para
exportação.

Há também famílias pobres que foram
expulsas do meio rural e mudaram para a
periferia das cidades, mas querem retornar
ao campo. Entram no movimento porque
enxergam na organização dos
trabalhadores rurais uma alternativa para a

conquista da terra, para melhorar a sua
condição de vida, ter sua casa, uma horta
para plantar e trabalhar, dar educação,
lazer e garantir saúde para a família.

As famílias passam a viver nos
acampamentos, nas beiras de estradas ou
em áreas abandonadas, enfrentando
dificuldades no seu dia a dia para morar,
dormir, descansar e comer. No entanto,
encontram um refúgio na organização
coletiva de uma comunidade, onde todos
enfrentam os mesmos problemas juntos.
Nesse processo, percebem que essa é a
melhor maneira de enfrentá-los. Mesmo
anos embaixo da lona preta, resistem por
conta da perspectiva de conseguir a terra,
entrando em um programa de reforma
agrária.

O instrumento para isso é a ocupação
de terras. Cerca 80% das desapropriações
foram realizadas por conta das ocupações
nos últimos 10 anos. Sem elas, não há
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reforma agrária. As ocupações se dão mais
ou menos da mesma forma em todo o país.
De um lado, tem uma área improdutiva e
abandonada; de outro, trabalhadores sem-
terra querem trabalhar e produzir.

No artigo 5º da Constituição de 1988,
está determinado que a propriedade deve
atender a sua função social. As ocupações
de terras, que acontecem desde o tempo o
Brasil Colônia, são o principal instrumento
dos trabalhadores rurais para que a lei seja
cumprida.

A reação depende da conjuntura da
questão agrária, da truculência dos
fazendeiros e da posição dos governos
estaduais. Em Estados como Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goiás, Alagoas,
Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro,
São Paulo e Minas Gerais, os governadores
têm uma posição bastante conservadora em
relação à questão agrária e aos movimentos.
Em Estados como Paraná, Pernambuco e
Pará, os fazendeiros são extremamente
violentos e organizam grupos armados de
pistoleiros contra os sem-terra.
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Assentamentos:
espaço de vida, trabalho e produção

Uma das principais contribuições dos
assentamentos do MST para a sociedade
brasileira foi cumprir o compromisso de
produzir arroz, feijão, leite, queijo, frutas,
legumes e verduras para o povo brasileiro.
Fruto da organização de mais de 100
cooperativas e mais de 1.900 associações
em nossos assentamentos, trabalhamos de
forma coletiva na produção de alimentos,
geração de renda no campo e elevação da
qualidade de vida das famílias.

As áreas agrícolas reformadas não
podem ser apenas lugares de produção e
trabalho. Assentamento é um espaço para
o conjunto de famílias camponesas viver,
morar, estudar e garantir um futuro melhor à
população. São conquistados direitos
sociais que não são garantidos a todo o
povo brasileiro: trabalho, casa, escola e
comida.

Os assentamentos representam o
desfecho de um processo no qual o
monopólio da terra e o conflito social são
superados. Logo depois, se inicia outro
processo: a constituição de uma nova
organização econômica, política, social e
ambiental com a posse da terra. Por isso,
fazemos um esforço contínuo para efetivar
direitos, especialmente nas áreas de
educação e saúde.

Em um contexto de avanço do modelo
agroexportador, com a prioridade do Estado
à produção em latifúndios para exportação,
os assentamentos são criados dentro de uma
política fragmentada de resolução de
conflitos e políticas assistenciais. Esse
impasse é desfavorável aos trabalhadores
rurais, porque os governos dão prioridade ao
agronegócio, enquanto se omitem quanto às
suas obrigações nos assentamentos. Por
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exemplo: no Plano Safra 2009/2010, foram
destinados R$ 93 bilhões para o
agronegócio e apenas R$ 15 bilhões para
a agricultura camponesa.

O movimento avalia que os
assentamentos só poderão alcançar
plenamente suas potencialidades dentro de
uma estratégia de desenvolvimento
nacional, focada no atendimento das
necessidades da população, tendo na
reforma agrária um de seus elementos
estruturais. Mesmo assim, o impacto da
criação de um assentamento marca a vida
de um município, tanto do ponto de vista
social como econômico.

Em primeiro lugar, a terra ganha
uma função social. Em segundo lugar, um
conjunto de famílias ganha instrumentos
para a sua sobrevivência. Depois de um
período, constroem a casa, conquistam a
escola e começam a produzir. A produção
garante o abastecimento de alimentos aos
moradores das pequenas cidades e gera
renda às famílias assentadas.

Os assentamentos fazem parte do
modelo de produção da agricultura familiar.
E os dados do censo agropecuário de 2006
demonstram como as pequenas
propriedades produzem mais, empregam
mais trabalhadores e geram mais renda,
mesmo em menor território (veja gráficos
comparativos na página 20). Dos mais de 4
milhões e 360 mil estabelecimentos de
pequenos proprietários, cerca de 900 mil
têm origem em projetos de assentamentos.

Esses camponeses são responsáveis
por 40% da renda da produção agropecuária
do Brasil (medida pelo Valor Bruto da
Produção Agropecuária Total), apesar de
possuir apenas 24% das terras, nas piores
condições de topografia e fertilidade. Ou
seja, 1 hectare da agricultura camponesa
teve, em média, uma renda de R$ 677,00.
Já 1 hectare do agronegócio teve uma
renda de apenas R$ 368,00.

Daquilo que vai para a mesa dos
brasileiros, 70% é produzido pelos

pequenos agricultores. Só 30% do que vai
à mesa dos brasileiros vem das grandes
propriedades, que priorizam as exportações.
Não produzem comida, querem produzir
apenas “commodities”.

As pequenas propriedades dão
emprego para 74% de toda a mão de obra
no campo brasileiro. As médias e grandes,
o agronegócio, mesmo com muito mais terra,
só empregam 26% das pessoas que
trabalham no campo. Na agricultura
camponesa, em cada 100 hectares,
trabalham 15 pessoas, enquanto no
agronegócio, em cada 100 hectares, dão
emprego para apenas 2 pessoas (média
real de 1,7 pessoas/ha).

A diferença é grande porque o modelo
de produção do agronegócio está baseado
na mecanização intensiva e nos
agrotóxicos. Por isso, o Brasil se
transformou na safra de 2008/2009 no maior
consumidor mundial de agrotóxicos. São
aplicados 700 milhões de litros de veneno
por ano.

O passivo social nos assentamentos
ainda é enorme, o que reforça a
necessidade das lutas por políticas públicas
e explica a sua intensificação a partir dos
anos 90. Pesquisas sobre a qualidade de
vida nos assentamentos constaram que os
formados entre 1995 a 2001 careciam de
diversas estruturas sociais e serviços
públicos. Por exemplo: 32% dos
assentamentos não tinham casa definitiva;
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49% não possuíam água potável; 55% não
possuíam eletricidade; 29% das famílias
com filhos em idade escolar não tinham
acesso à escola de ensino fundamental;
77% não tinham acesso ao nível médio;
62% dos assentamentos não tinham
atendimento de saúde emergencial.

Apesar da ausência das ações
governamentais, a condição de vida das
famílias mudou para melhor. Estudos
revelam uma melhoria da vida das famílias
assentadas dadas suas condições
anteriormente vividas. Uma pesquisa
aponta que 66% das famílias pesquisadas
apontaram uma melhora no padrão de sua
alimentação; 62% perceberam uma
melhora no seu poder de compra, sobretudo
de bens duráveis e 79% dos entrevistados
viram melhoras na forma de habitação.
Outro dado revelador da pesquisa referiu-
se à confiança no futuro por parte destas
famílias: 87% delas acreditam que o futuro
será melhor.

Os assentamentos caminham no
sentido da resolução das necessidades das
famílias, criando condições para o trabalho,
para a produção e moradia, ou seja,
organizam a economia e as dimensões da
vida social, educacional e cultural das
famílias assentadas. Dessa forma, os
assentamentos são a grande contribuição
do MST para a sociedade brasileira.
Buscamos em cada assentamento
desenvolver uma mentalidade e uma atitude
de Soberania Alimentar, compreendendo
que a nossa primeira tarefa é produzir
alimentos e eliminar a fome.

Estimulamos também as famílias
assentadas a organizarem agroindústrias
de forma cooperativada. Nesse sentido,
contribuímos na construção de 96
agroindústrias, nas quais os assentados
passam a agregar valor à matéria-prima
produzida. Assim, garantem renda mensal
aos associados, preços competitivos aos
produtos e estrutura para a comercialização
da produção, fortalecendo os laços de
solidariedade com o trabalho coletivo.

Além disso, temos um
compromisso com a agroecologia, por
meio da qual buscamos criar uma base
material e técnico-científica para uma nova
relação de produção, sustentável, que
preserve a natureza. O desenvolvimento do
campo virá com a interiorização da
agroindústria, gerando alternativas de
trabalho para a juventude e para as
mulheres.
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PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA BRASILEIRA (POR ALIMENTO)

Agricultura
Familiar

Agricultura
NÃO Familiar
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A democratização do conhecimento é
considerada tão importante quanto a
reforma agrária no processo de
consolidação da democracia. Além dos
acampamentos à beira de estradas, das
ocupações de terra e de marchas contra o
latifúndio, o MST luta desde 1984 pelo
acesso à educação pública, gratuita e de
qualidade em todos os níveis para as
crianças, jovens e adultos de
acampamentos e assentamentos.

Os nossos esforços nessa área
buscam, sobretudo, alfabetizar todos os
companheiros e companheiras de
acampamentos e assentamentos, e a
conquista de condições reais para que
todas as crianças e adolescentes estejam
na escola. Para isso, é preciso capacitar e
habilitar professores para que se tornem
sabedores das necessidades dos
estudantes.

A educação acontece de maneira
permanente, em um movimento continuado
de formação das pessoas. Escolarizar é
incentivar a pensar com a própria cabeça,
é desafiar a interpretar a realidade,
elevando o nível cultural. É criar condições
para que cada cidadão e cidadã construam,
a partir dos seus pontos de vista, seus
destinos.

Para isso, é fundamental garantir o
acesso de crianças e jovens à educação e
à escolarização nos vários níveis, em
cumprimento ao artigo 6 da Constituição,
que declara que a educação faz parte dos
direitos sociais. Hoje, o trabalho com
educação no MST está organizado em todo
o país, desde a educação infantil à
educação superior, em várias áreas do
conhecimento.

Em toda a nossa história, foram
conquistadas 2.250 escolas públicas nos

Educação e cidadania
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acampamentos e assentamentos em todo
país (das quais 1.800 mil até a 4ª série, 400
até o Ensino Fundamental completo e
apenas 50 para o Ensino Médio).

Há 300 mil trabalhadores e
trabalhadoras rurais estudando, entre
crianças e adolescentes sem-terra, dos quais
120 mil em escolas públicas. Mais de 350
mil integrantes do MST já se formaram em
cursos de alfabetização, ensino fundamental,
médio, superior e cursos técnicos.

Mais de 4 mil professores foram
formados no movimento e em torno de 10
mil professores atuam nas escolas em
acampamentos e assentamentos. Mais de
100 mil sem-terras foram alfabetizados,
entre crianças, jovens e adultos. Por ano,
há aproximadamente 28 mil educandos e 2
mil professores envolvidos em processos de
alfabetização.

Por meio de parcerias com universidade
públicas, trabalhadores e trabalhadoras rurais
do MST estudam em 50 instituições de ensino.
Há aproximadamente 100 turmas de cursos
formais e mais de 5 mil educandos nessas
instituições. São cursos técnicos de nível
médio (como Administração de Cooperativas,
Saúde Comunitária, Magistério e
Agroecologia), cursos superiores e
especializações (como Pedagogia, Letras,
Licenciatura em Educação do Campo,

Ciências Agrárias, Agronomia, Veterinária,
Direito, Geografia, História).

Do desafio de garantir educação do
campo, principalmente durante as lutas,
surgiram outras inovações importantes,
como as Escolas Itinerantes, que
acompanham os acampamentos, que não
têm localidade fixa. Temos 32 escolas, 277
educadores e 2.984 educandos envolvidos
num processo educativo permanente.

As Escolas Itinerantes do MST são
espaços de conhecimento, criação,
socialização com base em valores
democráticos, e se deslocam junto com os
acampamentos. E já foram legalmente
aprovadas e reconhecidas pelo Conselho
Estadual de Educação no Rio Grande do
Sul (onde sofre atualmente com uma
grande perseguição política), Santa
Catarina, Paraná, Goiás, Alagoas,
Pernambuco e Piauí.

Diversas atividades, encontros e
cursos de capacitação em agroecologia
foram realizados e continuam em
andamento, na perspectiva de
aprofundamento e troca de experiências em
relação a novas técnicas agrícolas que
estejam de acordo com o ambiente,
produzindo alimentos de melhor qualidade
para os consumidores.

Entre outras iniciativas, destacamos
o Curso de Economia para a Agricultura,
que capacitou 97 pessoas em 2006 e 2007;
o Encontro Nacional sobre Meio Ambiente,
que qualificou 330 camponeses e
camponesas em 2006 e 2007; o Encontro
Nacional de Agroecologia, que qualificou
74 pessoas (42 homens e 32 mulheres); o
Curso de Tecnólogo em Agroecologia
(2008), em quatro etapas, que capacitou 51
educandos.

Conseguimos também vagas para
nossos integrantes em cursos de ensino
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superior no exterior. Uma parceria com o
governo de Cuba possibilitou que 46 sem-
terra se tornassem médicos e mais 80
estejam estudando. Na Venezuela, temos
30 estudantes em um curso de capacitação
para Agroecologia.

Desde 1981, o MST publica o Jornal
Sem Terra, que possui atualmente uma
tiragem de 20 mil exemplares,
disponibilizados para todas as regiões onde
há acampamentos e assentamentos. O
jornal é uma importante fonte de informação
e leitura dos sem-terra.

O movimento tem também 38 grupos
teatrais em todo o Brasil, que fazem parte
da Brigada Nacional Patativa do Assaré. O
trabalho começou em 2001 na parceria com
o Centro de Teatro do Oprimido e com o
diretor de teatro Augusto Boal, dando
origem à brigada nacional. Um dos
momentos mais importantes dos atores e
atrizes do movimento foi a apresentação,
em 2005, do grupo “Filhos da Mãe... Terra”
no Teatro de Arena Eugênio Kusnet, em
São Paulo.

No último período, o movimento tem
buscado fazer um trabalho especial com a
juventude, que precisa estudar, trocar
experiências e se qualificar para atuar nos
assentamentos, garantindo a permanência
no campo. Em 2007, foi realizado um
seminário da juventude com 150 jovens das
cinco regiões do nosso país. Em 2008, mais
de 800 jovens fizeram um encontro na
Universidade Federal Fluminense, onde
debateram o papel da juventude na luta pela
reforma agrária e para o desenvolvimento
com justiça social nas áreas rurais.
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Em mais de 25 anos de história, o
trabalho do MST na organização dos
trabalhadores pobres do campo se
converteu em uma série de prêmios,
homenagens, convites, audiências públicas
com autoridades, articulação de grupos de
amigos e comitês de apoio no nosso país e
no exterior.

Nesses anos, conseguimos resistir na
luta pela reforma agrária pelo apoio político
da sociedade brasileira e internacional. Um
movimento social só consegue sobreviver
por tanto tempo se garantir a sua autonomia
política e econômica dos partidos, das
igrejas e do Estado.

Fazemos as nossas ocupações,
marchas e protestos com a ajuda dos
próprios trabalhadores acampados e
assentados, que contribuem com o seu
movimento, com a solidariedade da
sociedade e das entidades da classe
trabalhadora, que vêem na reforma agrária
uma necessidade para o país.

Recebemos apoio político de 40
comitês de amigos no exterior, formados por
professores, pesquisadores, militantes
sociais e jornalistas que não entendem
como ainda existem trabalhadores sem-
terra em um país do tamanho o Brasil, e
acreditam nas nossas experiências de
cooperação nos assentamentos.

Os comitês estão organizados na
Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha,
França, Finlândia, Grécia, Holanda,
Inglaterra, Itália, Portugal, Noruega, Suécia,
Suíça, Austrália, Canadá e Estados Unidos.
Nesses países, os comitês organizam
debates para denunciar os problemas
enfrentados pelos trabalhadores rurais,
ajudam na articulação com entidades de

camponeses e de direitos humanos dos
seus países.

Em nível internacional, temos orgulho
de ter recebido os seguintes prêmios:

1991- Prêmio Nobel Alternativo, concedido
pela Fundação The Right Livelihood
Awards, da Suécia.

1995- Prêmio Itaú-UNICEF de educação e
participação.

1995 - Prêmio Memorial de la paz y la
solidaridad entre los pueblos, concedido
pela Fundación Servicio Paz y Justicia da
Argentina.

1996 - Prêmio Rei Balduíno 1996,
concedido pelo Rei da Bélgica.

2000 - Prêmio Internacional à Inovação
Tecnológica, concedido pela Associação
dos Engenheiros Industriais de Catalunha
(Espanha).

No Brasil, como o movimento atua em
centenas de municípios, não é fácil levantar
o número de prêmios e homenagens
recebidas. O MST recebeu quatro
medalhas e 10 títulos de Cidadão de
Câmaras de Vereadores e Assembléias
Legislativas. Por diversas vezes, foi
agraciado pela Medalha Chico Mendes de
Resistência, oferecida pelo grupo de
entidades que compõem o Movimento
Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro.

Mais de mais de 90 prêmios e
homenagens de entidades e organizações
nacionais foram destinados à secretaria
nacional do MST, dos quais destacamos:

Reconhecimento da sociedade
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1991 - Recebimento da Chave da Cidade
de Porto Alegre, concedida pelo Prefeitura
de Porto Alegre - RS.

1995 - Medalha Ordem do Mérito Legislativo
Municipal (Grau Insígnia), concedida pela
Câmara Municipal de Belo Horizonte.

1996 - Homenagem do Conselho
Universitário, concecida pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro a Diolinda
Alves de Souza.

1996 - Prêmio Personalidade do Ano de
1996, concedido pela Associação de
Correspondentes de Imprensa Estrangeira
no Brasil (RJ) a Diolinda Alves de Souza.

2000 - Prêmio Paulo Freire de
Compromisso Social; concedido pelo
Conselho Federal de Psicologia – SP.

2001 - Prêmio Direitos Humanos,
concedido pelo Conselho de Solidariedade
de Siero – Espanha.

2001- Prêmio Alfonso Comin, concedido
pela Fundação Alfonso Comin (Barcelona
– Espanha).

2001- Prêmio Cândido Mendes, concedido
pela Fundação Alceu Amoroso Lima – RJ.

2002 - Prêmio Nacional de Direitos
Humanos, concedido anualmente pelo
Movimento Nacional de Direitos Humanos,
que congrega dezenas de entidades
nacionais.

2006 - Prêmio Direitos Humanos 2006
(categoria Promoção aos Direitos
Econômicos, Sociais, Culturais e
Ambientais), concedido pela Secretaria
Especial dos Direitos Humanos.

2007 - Destaque Dom Helder Câmara,
homenagem concedida pela Escola Superior
Dom Helder Câmara – Belo Horizonte, MG.

2008 - O Coletivo Nacional de Cultura do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) recebe a Ordem do Mérito

Cultural, que é um reconhecimento do
governo federal a personalidades, grupos
artísticos, iniciativas e instituições que se
destacaram por suas contribuições à Cultura
brasileira – Rio de Janeiro, RJ.

2009 - Prêmio Margarida Alves de Estudos
Rurais e Gênero, concedido pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA).

2009 – Prêmio da Associação de Juízes
pela Democracia (AJD) ao MST pela luta
pela democracia e pelos direitos humanos.

A bandeira vermelha do MST e a luta
dos trabalhadores rurais também foram
retratadas em filmes, que mostram a vida
difícil e os sonhos dos trabalhadores
acampados, como em:

-Terra para Rose – Tetê de Moraes -
Premiado nos festivais de Havana, Berlim
e Brasília.

- Sonho de Rose – Tetê de Moraes – Prêmio
Margarida de Prata – CNBB.

- Futuro da Terra – Casa do Cinema de
Porto Alegre – Prêmio de melhor filme sobre
assentamentos – INCRA/Contag.

- Cinco Séculos de Resistência – Marcha
sobre Brasília – Jaime Schuctuch.

- Terra: Procura-se – Documentário da TV
Cultura de São Paulo.

- A Luta pela Terra: SBT Repórter, produzido
por Ricardo Kotscho.

- Cinco Séculos de Paciência e Ternura –
Marcha dos Sem-Terras para Brasília –
SINPRO – DF.

- Classe Roceira (1985) Berenice Mendes
– Mostra o surgimento do MST no Paraná.

- Uma Luta de Todos – Resultado da 1ª
Oficina de Audiovisual FILO/MST.
Contextualiza o surgimento do MST, a
ocupação da Fazenda São Carlos
(Arapongas/PR) e a organização do
assentamento Dorcelina Folador.
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Em 2007, fizemos uma campanha de
arrecadação de livros para escolas em
assentamentos e acampamentos do
movimento. Vejam os intelectuais,
pensadores, escritores, artistas e cantores
que manifestaram apoio à nossa iniciativa.

Antonio Candido, professor da USP,
crítico literário - “O MST está promovendo
uma campanha admirável para a elevação
do nível cultural do trabalhador rural
brasileiro. Essa elevação é fundamental
para que ele possa reivindicar os seus
direitos da melhor maneira possível, e para
isso é indispensável que ele conte com
instrumento de instrução, o principal dos
quais é o livro”.

Eduardo Galeano, jornalista e escritor
uruguaio - “Devemos fazer as doações ao
MST porque os livros querem ser lidos pelos
trabalhadores sem-terra e porque os
trabalhadores sem-terra lutam para ser
trabalhadores com terra e com livros
também”.

Noam Chomsky, linguista dos Estados
Unidos - “O MST é o mais importante
movimento de massa do mundo e tem
registros de importantes conquistas. Se
conseguir levar adiante os programas
educacionais em que está atualmente
engajado, uma das maiores barreiras para
o desenvolvimento perderá força, quem
sabe até pode ser ultrapassada. O MST
pode ajudar o Brasil a alcançar o brilhante
futuro que o povo do “colosso do Sul”
merece. Doar livros para as bibliotecas do
movimento será uma grande contribuição
para ajudar o movimento a realizar as suas
importantes tarefas”.

István Mészáros, professor emérito da
universidade de Sussex, na Inglaterra -
“Considero o Movimento Sem Terra muito
importante para o futuro por uma
característica particular. Eu escrevo muito
sobre a necessidade de uma aliança

substantiva, não formal, e o movimento é
uma manifestação muito clara e importante
dessa aliança, que é o futuro. O capital
financeiro tem o poder de governos e os
governos poderosos apóiam o grande
capital. Se você olhar ao redor do mundo,
todos os governos neoliberais estão do lado
do grande capital. A única saída é resistir
por meio de um modelo que garanta o futuro,
preserve o meio ambiente e a terra, em vez
da destruição do planeta onde vivemos.
Temos que nos opor fundamentalmente a
isso. O MST é diferente disso, não causa
destruição e está construindo. Não
envenena a terra e respeita o ciclo de
produção natural”.

Fernando Moraes, escritor e jornalista -
“Estou aqui pra pedir a todos que façam o
que eu estou fazendo nesse momento.
Doem livros para o MST. Se você tem livros
na sua casa que já leu, livros bons, que já
leu, que estão na estante, façam a doação.
Essa pode ser a sua colaboração para a
reforma agrária do Brasil. Eu nesse
momento estou doando 50 livros: 10 Olga,
10 Zília, 10 Corações Sujos, 10 Chatô e 10
Monte Negro, livros de minha autoria
estimular você que não é escritor é leitor
que faça o mesmo: Doe livros para o MST,
ajude a reforma agrária”.

Letícia Sabatella, atriz - “Tenho umas
palavras pra dizer pra quem está ouvindo
agora: palavra é semente. Palavra cria
novas idéias e mundos. Palavra bem
plantada transforma realidades. Doe as
boas palavras, sementes que te
construíram. Ajude ao MST. Doe alguns de
seus bons livros lidos”.

Paulo Betti, ator - “Estou participando com
muito orgulho e com muito empenho para
essa campanha do MST para arrecadação
de livros. Livros são fontes inesgotáveis de
conhecimento, de sabedoria, e portanto, de
poder. Portanto, se você possui na sua casa
livros que você pode dispor, livros
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duplicados, livros que você não vai ler mais,
que estão parados, entre nessa campanha
do MST, doe seus livros, facilite a vida de
quem que ler! Ajude ao MST a formar essas
lindas bibliotecas Brasil a fora. Vamos
ajudar o MST a disseminar pelo Brasil a fora
o hábito da leitura. Doe livros para o MST”.

Lucélia Santos, atriz, diretora e produtora
de cinema – “É muito importante essa
campanha do MST, que motiva as pessoas
a lerem mais. E também eu queria fazer um
apelo a vocês que tem livros que já leram,
ou que vocês não usam, ou que não estão
mais interessados para fazer uma doação
a essa campanha. Ler é tão importante
quanto comer, respirar, enxergar. Ler é o
alimento da alma é muito mais importante
que a internet, portanto leiam mais e doem
seus livros”.

Martinho da Vila, cantor e compositor –
“Alô amigos escritores e amigos que têm
uma grande biblioteca em casa que às
vezes está inútil, por favor mandem seus
livros, colaborem com a campanha do MST
de distribuição de livros nas bibliotecas
populares. Eu já vou doar alguns. Conto
com vocês, um grande abraço do Martinho
da Vila”.

Beth Carvalho, cantora - “Eu estou
empenhada nessa campanha de doação
de livros para o MST. Para as bibliotecas
do MST e para a Escola Nacional Florestan
Fernandes. Ajudem o MST a fazer a reforma
agrária, doando livros que é uma campanha
sensacional e todos vocês tem que ajudar
o MST, assim como eu”.

Camila Pitanga, atriz - “Eu penso que livro
na estante não é nada. É decoração. Livro
na mão de uma pessoa torna-se vida,
movimenta idéias. Compartilhe suas idéias
com o Movimento dos Sem Terra. Pratique
o que Cora Coralina nos diz: feliz aquele
que reparte o que sabe e aprende o que

ensina. Você pode doar livros, mapas,
audiovisuais, incluindo filmes, discos e
CDs”.

Chico César, cantor e compositor - “Eu
quero falar da importância dessa campanha
de criação de bibliotecas e da doação de
livros para a formação dessas bibliotecas
no MST. Isso é uma amostra de que o MST
ele não apenas se preocupa com a questão
da terra em si. Associada à questão da terra
tem a questão da cultura, da leitura, do
conhecimento. Por que é através do
conhecimento que vem a transformação,
primeiro das pessoas e depois da
sociedade. Então quem tiver livros, discos,
DVDs, mapas, documentos históricos e
poder doar já ta ajudando bastante.
Parabéns ao MST e a todos o que apóiam”.

Leci Brandão, cantora e compositora -
“Eu quero pedir, com muita consciência, a
sensibilidade de vocês para que doem
livros para essa campanha que o MST está
promovendo no sentido de formar a
biblioteca do Movimento Sem Terra. É
importante que as pessoas do Movimento
Sem Terra tenham um acesso à educação,
acesso à cultura. E você pode perfeitamente
fazer parte dessa política que não é pública,
é uma política de cidadania. Doe livros para
o MST. É bom colaborar para que as
pessoas possam aprender cada vez mais.
Eu vou ficar muito feliz com essa sua
atitude. Deus abençoe você”.

Marcos Winter, ator - “Os livros, tentando
fazer uma junção com o que a gente tem
de mais moderno, são janelas para vida. E
eu acho que eles nunca deixarão de existir,
por mais que a modernidade nos assole.
Os livros serão sempre janelas para
pessoas de todas as classes sociais de
todas as culturas, de todas as raças. O
homem, através dos livros, pode atingir o
mundo. E essa iniciativa do MST tem todo
o meu apoio e o apoio das pessoas de bom
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senso. Aguardando que as reformas
estruturais de base que o Brasil precisa”.

Fred 04, compositor, vocalista do Mundo
Livre S/A - “Eu faço questão de participar
desse projeto porque acho muito importante
colaborar com essa iniciativa de doação de
livros para formar bibliotecas para o
movimento porque é aí que está se plantando
as bases para a construção de uma nova
sociedade baseada na cultura, na
educação. E o MST é um dos principais
movimentos sociais do Brasil, e é
importantíssimo que se tenha o máximo de
parcerias desse tipo. E eu faço questão de
dar minha participação apelando inclusive
para a consciência das pessoas da
importância da formação dessas bibliotecas”.

Marcelo Yuka, músico e compositor - “Eu
fui alfabetizado com seis anos, mas aos 16
eu aprendi a ler de verdade. Aprendi a saber
que os livros eram a maior  fonte de
informação e que poderiam mudar as
minhas atitudes, as minhas ações. Doe livros
para o MST”.

Dom Pedro Casaldáliga, bispo aposentado
de São Félix do Araguaia (MT) - “Como
temos vivido aqui muitos anos a
problematização da terra, a gente sente a
missão do MST como indispensável. E quero
dar todo o respaldo possível a essa bela,
necessária campanha de doação de livros,
CDs, livros novos ou velhos, discos,
publicações. O MST quer a terra e quer
também a saúde, a educação. Quem dá um
bom livro, abre uma janela para o futuro. O
MST em meio a vários movimentos tem
mostrado uma consciência e uma vontade
de integrar todas as reivindicações para que
o povo do campo seja consciente, culto, livre,
solidário. E essa campanha será uma boa
ocasião. Queremos reforma agrária,
queremos reforma educacional, queremos
terra, queremos livros”.

Frei Betto, escritor e assessor dos
movimentos populares - “Eu queria fazer
um apelo a vocês: leitores e editores. Doem
livros para as bibliotecas dos
assentamentos, do acampamentos, das
escolas rurais, porque eles serão muito bem
aproveitados. São jovens e adultos
interessados em todo tipo de literatura.
Portanto, não deixe o teu livro dormitar nas
estantes sem aproveitamento. Doe, compre,
e você que é editor, sobretudo, pode fazer
uma boa contribuição aos militantes e
participantes do MST”.

Leonardo Boff, escritor, teólogo e filosofo
- “O livro tem algo de imortal e cada livro fala
a todas as gerações é importante que o
pessoal do MST se façam amigos dos livros.
Os livros são condutores dos povos. É
importante que as pessoas que tem livros
em casa que já leram, que doem livros, que
ajudem ao MST a formar bibliotecas. Por
favor, se puder faça um esforço de doar livros
para ajudar a formar bibliotecas do MST”.

Thiago de Mello, poeta - “Eu quero dizer
aos meus companheiros do MST que eles
trabalhem muito nessa doação de livro para
que eles signifiquem elevação do número
de leitores. Quem lê não apenas sabe mais,
vale mais como pessoa humana. Quem lê
vai aprender as razões pelas quais é
oprimido, pelas quais está deserdado e
afastado dos benefícios que a vida tem para
enaltercer a mais velha condição que é a
condição humana. É lendo que se avança
pelo caminho da vida, pelo conhecimento.
Vamos plantar o caminho da esperança
através da leitura”.queremos reforma
educacional, queremos terra, queremos
livros.”
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O ano era 1996. Em abril, 19
trabalhadores rurais sem-terra foram
assassinados pela Polícia Militar do Pará
enquanto realizavam uma marcha pacífica,
no conhecido Massacre de Eldorado dos
Carajás. Dois anos depois, no mesmo
estado, os camponeses Fusquinha e
Doutor também foram vítimas da violência
do latifúndio.

Em 2007, o trabalhador rural Eli
Dallemole, 42 anos, foi executado dentro
de sua própria casa, no Paraná. Meses
antes, Valmir Mota de Oliveira, militante do
MST, morreu depois de levar dois tiros no
peito durante ataque de uma empresa de
segurança privada, contratada por uma
transnacional do agronegócio, a Syngenta.

Os episódios de violência no campo
não estão no passado. Infelizmente, ainda
são uma realidade em todas as regiões de
nosso país. Violações contra trabalhadores
rurais, ameaças, despejos e mortes fazem
parte da realidade do pequeno agricultor
brasileiro. Os números desenham um
quadro pavoroso: segundo dados da
Comissão Pastoral da Terra (CPT), foram

assassinados 1.469 trabalhadores rurais
entre 1985 e 2009.

A certeza da impunidade e a lentidão
da Justiça contribuem ainda mais para a
manutenção desta realidade. Do total de
1.469 assassinatos no meio rural, apenas
85 casos foram julgados e somente 19
mandantes receberam condenações. Os
responsáveis pelo Massacre de Eldorado
de Carajás, por exemplo, ainda estão
impunes.

Ao passo em que é lento para julgar os
crimes contra os trabalhadores e
trabalhadoras, o Judiciário é ágil para
atender as demandas dos proprietários. É
bastante eficiente para expedir liminares de
reintegração de posse de áreas ocupadas,
que se transformam em sentenças arbitrárias.
Isso abre o caminho para a violência policial
e a ação das milícias privadas.

A maioria do trabalhadores e
trabalhadoras assassinados nos últimos 30
anos vivia na região Norte. Foram vítimas
da violência de latifundiários e do Estado
contra ações de ocupação de terra. Muitos

Violência sem fim contra os sem-terra
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foram expulsos por grileiros de suas
pequenas posses. Dados revelam que o
avanço do agronegócio sobre o Cerrado e
a Amazônia implica o aumento dos índices
de assassinatos – historicamente atribuídos
aos estados do Pará e do Mato Grosso.

A criminalização de movimentos
sociais é um método de repressão e
desmoralização utilizado contra os
trabalhadores e trabalhadoras rurais que
lutam pela reforma agrária no Brasil. O Poder
Judiciário brasileiro muitas vezes enquadra
o MST no direito criminal e pouco leva em
consideração o fato de que suas ações são
reivindicações previstas na Constituição

Federal - como é o caso da luta pelo acesso
à terra.

Outra frente de criminalização é a
batalha travada pela mídia, que divulga
idéias parciais e distorcidas – até mentirosas
- sobre movimentos sociais e a classe
trabalhadora em geral, que luta no campo e
na cidade.

A violência no campo é a faceta mais
cruel da realidade fundiária em nosso país.
Por isso, o fim das mortes, ameaças e
agressões contra trabalhadores sem-terra
depende, inevitavelmente, da realização da
reforma agrária.

Comparação dos Conflitos no Campo (1999-2008)

   1999    2000     2001     2002    2003     2004     2005     2006    2007    2.008

Conflitos de Terra*

Ocorrências de Conflito     277     174     366      495      659      752      777       761     615      459

Ocupações     593     390     194      184      391      496      437       384     364      252

Acampamentos      65       64      285      150       90        67      48      40

Total Conf. Terra     870     564     625      743    1.335    1.398    1.304     1.212    1.027      751
Assassinatos      27      20      29       43       71        37       38        35      25      27

Pessoas Envolvidas  536.220  439.805  419.165  425.780 1.127.205   965.710   803.850  703.250  612.000  354.225

Hectares 3.683.020 1.864.002 2.214.930 3.066.436 3.831.405 5.069.399 11.487.072 5.051.348 8.420.083 6.568.755

Conflitos Trabalhistas

Ocorrências de Trabalho

Escravo      16      21      45      147      238      236      276     262     265      280

Assassinatos       1       4        1        2       3       1       1

Pessoas Envolvidas   1.099     465    2.416     5.559     8385     6.075     7.707    6.930    8.653    6.997

Ocorrências

de Superexploração

e Desrespeito Trabalhista      28      33      25       22       97      107      178     136     151      93

Assassinatos       1        2       1

Pessoas Envolvidas   4.133   53.441    5.087     5.586    6.983    4.202     3.958    8.010    7.293    5.388

Conflitos pela Água

Nº de Conflitos       14      20      60      71      45       87      46

Assassinatos        2

Pessoas Envolvidas   14.352   48.005  107.245  162.315  13.072  163.735  135.780

Outros ***

Nº de Conflitos      69      50      129       52       2      8

Assassinatos

Pessoas Envolvidas 164.909   62.319 106.104    43.525      250    3.660

Total

Nº de Conflitos     983     660     880      925    1.690   1.801     1.881   1.657    1.538    1.170

Assassinatos      27      21      29       43       73     39       38     39      28      28

Pessoas Envolvidas  706.361  556.030   532.772   451.277 1.190.578  975.987 1.021.355  783.801  795.341  502.390

Hectares 3.683.020 1.864.002 2.214.930 3.066.436 3.831.405 5.069.399 11.487.072 5.051.348 8.420.083 6.568.755

Fonte: Setor de Documentação da Secretaria Nacional da CPT, 14/04/2009.

*** Outros: Conflitos em Tempos de Seca, Política Agrícola e Garimpo. Em 2008 não houve registro.
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ANEXOS
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Nossos compromissos com a terra e com a vida

Os seres humanos são preciosos, pois sua inteligência, trabalho e organização podem
proteger e preservar todas as formas de vida;

1- Amar e preservar a terra e os seres da Natureza;

2 Aperfeiçoar sempre nossos conhecimentos sobre a Natureza e a agricultura;

3-Produzir alimentos para eliminar a fome na humanidade. Evitar a monocultura e o uso de
agrotóxicos;

4- Preservar a mata existente e reflorestar novas áreas;

5- Cuidar das nascentes, rios, açudes e lagos. Lutar contra a privatização da água;

6- Embelezar os assentamentos e comunidades, plantando flores, ervas medicinais,
hortaliças, árvores, etc.;

7- Tratar adequadamente o lixo e combater qualquer prática de contaminação e agressão ao
meio ambiente;

8- Praticar a solidariedade e revoltar-se contra qualquer injustiça, agressão e exploração
praticada contra a pessoa, a comunidade e a Natureza;

9- Lutar contra o latifúndio para que todos possam ter terra, pão, estudo e liberdade;

10- Jamais vender a terra conquistada. A terra é um bem supremo para as gerações futuras.

(08/2000)
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Solidariedade das igrejas cristãs

Por Coordenadoria Ecumênica de Serviço - Cese

Criar condições para uma distribuição eqüitativa da terra, capacitação, financiamento,
tecnologia e comercialização da produção familiar deve ser uma questão prioritária para o governo
e a sociedade civil enfrentarem as desigualdades extremas e a questão da fome no Brasil.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em toda a sua trajetória de luta por
reforma agrária e políticas públicas que assegurem melhores condições de vida no campo,
esteve sempre alerta para a necessidade de construir, democraticamente, instrumentos legais
para a efetiva transformação da realidade rural brasileira. É preciso unir esforços que
assegurem a conquista imediata de soluções pacíficas para que os trabalhadores do campo
tenham terra onde morar, trabalhar e possam dela retirar seu sustento com dignidade.

O campo brasileiro deve produzir alimentos para todas as pessoas deste País, mas
não regado a lágrimas, sangue e sofrimento. É necessário criar espaços para reflexão sobre
a condução da  reforma agrária como uma peça fundamental na perspectiva da superação
da violência.

Dom Gilio Felício – CNBB
Presidente –

Dom Jubal Pereira Neves - IEAB
Vice-Presidente

Luiz Carlos Escobar – Igreja Metodista
Primeiro Tesoureiro

Cristina Maria Areda Oshai – IEAB
Segunda Tesoureira

Pastor Carlos Augusto Möller –IECLB
Primeiro Secretário

Rev.Nenrod Douglas Oliveira Santos- IPIB
Segundo Secretário

Eliana Bellini Rolemberg
Diretora Executiva

Cese – Coordenadoria Ecumênica de Serviço
Igreja Católica Apostólica Romana
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
Igreja Metodista
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
Igreja Presbiteriana Unida do Brasil

(07/2003)
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Nota dos Bispos das Igrejas Cristãs

Nas últimas semanas, a Imprensa Nacional foi bombardeada por uma campanha
sistemática de ataques alarmistas contra o Movimento dos Trabalhadores Sem–Terra (MST)
e que tem como conseqüência a criminalização contra os movimentos sociais que lutam
pacificamente contra a exclusão social e a injustiça estrutural da sociedade brasileira.

Nós, bispos, pastores, teólogos e teólogas de várias Igrejas Cristãs, comprometidos
com a vida de todos os seres humanos, denunciamos esta tentativa de atribuir às vítimas o
crime contra elas cometido. Em um Brasil, campeão mundial de desigualdades sociais e de
concentração de terra e renda, fica parecendo que a violência matriz e provocadora dos
distúrbios sociais seja feita pelos sem-terra e sem teto ao exigir da sociedade aquilo para a
qual ela foi organizada: garantir o mínimo dos direitos humanos a todo o cidadão: terra, pão,
trabalho e dignidade.

Em nome de Deus, fonte de Vida e Paz, reafirmamos que o crime fundamental contra a
fraternidade humana é o latifúndio, responsável pela fome e pela morte de tantos seres
humanos.

A Terra é dom de Deus para todos. Sobre ela pesa uma hipoteca social
Que Deus abençoe e fortaleça a caminhada dos pobres da Terra. Jesus está com vocês. Ele
disse: “Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância”. (Jô 10,10)

Dom Pedro Casaldáliga – Bispo Prelado de São Félix do Araguaia, MT
Dom Tomás Balduino – Bispo Emérito de Goiás, GO,  Presidente da Comissão Pastoral da
Terra
Dom Federico José Pagura – Bispo Emérito Metodista, Argentina e Membro do Comitê Central
do Conselho Mundial de Igrejas
Dom Demétrio Velentini – Bispo de Jales – SP
Dom Samuel Ruiz – Bispo Emérito de San Cristóbal de las Casas  – México
Dom Hermenegildo Ramírez – Bispo de San Cristóbal de las Casas  – México
Dom Heriberto Heremes, Bispo de Cristalândia - TO
Pastor Rolf Schuneman – Pastor  Sinodal da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil – São Paulo - SP
Irmã Esperanza Morán – Presidente da Confederação Latino-americana de Religiosos e
Religiosas – Guatemala
Irmã Maris Bolzan – Presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil – Brasil
Marcelo Barros – Monge Beneditino e Escritor, Goiás, GO
Pe. José Oscar Beozzo – Teólogo e Secretário Executivo CESEP – São Paulo, SP
Pe. Gustavo Gutierrez – Teólogo e Escritor, Peru
Paulo Fernando Carneiro de Andrade – Presidente da Sociedade deTeologia e Ciências da
Religião - SOTER
Maria Helena Arrochellas – Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade

(07/2003)



39MST - Lutas e Conquistas

Uma justiça de classe

Por Plínio de Arruda Sampaio, Fábio Konder Comparato e José Afonso da Silva

Um sistema de justiça penal incapaz de produzir uma sentença definitiva após dez
anos de tramitação, sem dúvida padece de defeitos estruturais graves. Independentemente
da competência e da respeitabilidade de muitos de seus integrantes, esse sistema precisa
ser inteiramente reformado.

Veja-se o caso do processo-crime movido pelo Ministério Público contra os dois oficiais
responsáveis pelo massacre de trabalhadores sem terra, em Eldorado dos Carajás, Estado
do Pará. O crime foi cometido há onze anos - precisamente no dia 17 de abril de 1996.

Nesse dez anos após o fato, a Justiça brasileira não decidiu se os réus - autores da
ordem de disparo contra as vítimas - atuaram no estrito cumprimento do dever; ou extrapolaram
suas funções; ou obedeceram a ordens de autoridades superiores (as quais, diga-se de
passagem, nem sequer foram denunciadas pelo Ministério Público).

Será necessário tanto tempo para a Justiça decidir essas questões, mesmo tratando-
se de um crime fotografado, filmado e presenciado por centenas de pessoas? De um crime
que deixou 19 mortos, 69 mutilados e centenas de feridos?

Dos 144 réus, dois - o comandante e o subcomandante do massacre - foram condenados
pelo Tribunal do Júri a 228 e 154 anos de reclusão. Pura pirotecnia para aplacar a opinião
pública! Até hoje, o processo criminal perambula pelos Tribunais do país e os condenados
continuam livres.

No cível, a mesma coisa: até agora, as ações de indenização por perdas sofridas pelas
vítimas não produziram resultado algum.

A população rural - enorme segmento da população brasileira - não consegue ser ouvida
por nenhuma instância do Estado: o Executivo não avança na  reforma agrária; o Legislativo
só se lembra dela para tentar criminalizar suas entidades representativas; e o Judiciário, tão
rápido na concessão de ordens de despejo, não prende os que assassinam suas lideranças
nem resolve em tempo razoável os processos de desapropriação e de discriminação de
terras públicas.

A trágica ironia no episódio é que os mesmos sem terra estão todos legalmente
assentados no mesmo imóvel que estavam ocupando quando foram despejados à bala para
cumprimento de uma ordem de despejo. Em outras palavras: o Estado reconheceu que o
imóvel não cumpria a função social da propriedade e, portanto, se enquadrava perfeitamente
nos casos em que o governo federal está autorizado a desapropriá-lo para fins de  reforma
agrária, como prescreve a Constituição.

Se, em vez de decretar um despejo a toque de caixa, a Justiça e o Executivo tivessem
agido nos termos da lei, dezenove vidas teriam sido poupadas e 69 pessoas não teriam sido
mutiladas.
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As classes dominantes recusam-se a compatibilizar o ritmo da  reforma agrária com a
urgência das medidas necessárias para deter o processo de empobrecimento que está
levando as populações rurais ao desespero. O Judiciário, que poderia contribuir para minorar
o problema, só faz agravá-lo.

Em um país que se pretende democrático, não cabe uma justiça de classe: atenta e
prestativa às camadas ricas da população; míope no ver o direito dos pobres; e surda aos
seus clamores.

Muitas cartas indignadas chegam às redações dos jornais reclamando da selvageria
dos sem-terra quando eles ocupam edifícios do Incra, fecham estradas, depredam postos de
pedágio, ocupam terras. Os que assim reclamam - se não são interessados ou hipócritas -
deviam atentar para o óbvio: todos esses atos não passam de gestos destinados a chamar a
atenção da sociedade para o drama dos sem terra.

Afinal, o que querem as pessoas investidas no poder do Estado brasileiro? Uma nova
Colômbia?

Plínio de Arruda Sampaio, 75, advogado, é presidente da Abra (Associação Brasileira de
Reforma Agrária). Foi deputado federal constituinte pelo PT-SP.

Fábio Konder Comparato, 70, advogado, professor titular aposentado da faculdade de
Direito da USP e presidente da Comissão de Defesa da República e da Democracia do
Conselho Federal da OAB.

José Afonso da Silva, 81, advogado, professor aposentado da faculdade de Direito da
USP, é autor de “Curso de Direito Constitucional Positivo”, entre outras obras. Foi secretário
da Segurança Pública no governo Covas.

Publicado originalmente no jornal Folha de S. Paulo (17/04/2007).
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Carta do 5° Congresso Nacional do MST

Nós, 17.500 trabalhadoras e trabalhadores rurais Sem Terra de 24 estados do Brasil,
181 convidados internacionais representando 21 organizações camponesas de 31 países e
amigos e amigas de diversos movimentos e entidades, estivemos reunidos em Brasília entre
os dias 11 e 15 de junho de 2007, no 5º Congresso Nacional do MST, para discutirmos e
analisarmos os problemas de nossa sociedade e buscarmos apontar alternativas.

Nos comprometemos a seguir ajudando na organização do povo, para que lute por
seus direitos e contra a desigualdade e as injustiças sociais. Por isso, assumimos os
seguintes compromissos:

1. Articular com todos os setores sociais e suas formas de organização para construir
um projeto popular que enfrente o neoliberalismo, o imperialismo e as causas estruturais
dos problemas que afetam o povo brasileiro.

2. Defender os nossos direitos contra qualquer política que tente retirar direitos já
conquistados.

3. Lutar contra as privatizações do patrimônio público, a transposição do Rio São
Francisco e pela reestatização das empresas públicas que foram privatizadas.

4. Lutar para que todos os latifúndios sejam desapropriados e prioritariamente as
propriedades do capital estrangeiro e dos bancos.

5. Lutar contra as derrubadas e queimadas de florestas nativas para expansão do
latifúndio. Exigir dos governos ações contundentes para coibir essas práticas criminosas ao
meio ambiente. Combater o uso dos agrotóxicos e o monocultura em larga escala da soja,
cana-de-açúcar, eucalipto, etc.

6. Combater as empresas transnacionais que querem controlar as sementes, a produção
e o comércio agrícola brasileiro, como a Monsanto, Syngenta, Cargill, Bunge, ADM, Nestlé,
Basf, Bayer, Aracruz, Stora Enso, entre outras. Impedir que continuem explorando nossa
natureza, nossa força de trabalho e nosso país.

7. Exigir o fim imediato do trabalho escravo, a super-exploração do trabalho e a punição
dos seus responsáveis. Todos os latifúndios que utilizam qualquer forma de trabalho escravo
devem ser expropriados, sem nenhuma indenização, como prevê o Projeto de Emenda
Constitucional já aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados.

8. Lutar contra toda forma de violência no campo, bem como a criminalização dos
Movimentos Sociais. Exigir punição dos assassinos – mandantes e executores - dos lutadores
e lutadoras pela  reforma agrária, que permanecem impunes e com processos parados no
Poder Judiciário.

9. Lutar por um limite máximo do tamanho da propriedade da terra. Pela demarcação
de todas as terras indígenas e dos remanescentes quilombolas. A terra é um bem da natureza
e deve estar condicionada aos interesses do povo.
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10. Lutar para que a produção dos agrocombustíveis esteja sob o controle dos
camponeses e trabalhadores rurais, como parte da policultura, com preservação do meio
ambiente e buscando a soberania energética de cada região.

11. Defender as sementes nativas e crioulas. Lutar contra as sementes transgênicas.
Difundir as práticas de agroecologia e técnicas agrícolas em equilíbrio com o meio ambiente.
Os assentamentos e comunidades rurais devem produzir prioritariamente alimentos sem
agrotóxicos para o mercado interno.

12. Defender todas as nascentes, fontes e reservatórios de água doce. A água é um
bem da Natureza e pertence à humanidade. Não pode ser propriedade privada de nenhuma
empresa.

13. Preservar as matas e promover o plantio de árvores nativas e frutíferas em todas as
áreas dos assentamentos e comunidades rurais, contribuindo para preservação ambiental e
na luta contra o aquecimento global.

14. Lutar para que a classe trabalhadora tenha acesso ao ensino fundamental, escola
de nível médio e a universidade pública, gratuita e de qualidade.

15. Desenvolver diferentes formas de campanhas e programas para eliminar o
analfabetismo no meio rural e na cidade, com uma orientação pedagógica transformadora.

16. Lutar para que cada assentamento ou comunidade do interior tenha seus próprios
meios de comunicação popular, como por exemplo, rádios comunitárias e livres. Lutar pela
democratização de todos os meios de comunicação da sociedade contribuindo para a
formação da consciência política e a valorização da cultura do povo.

17. Fortalecer a articulação dos movimentos sociais do campo na Via Campesina Brasil,
em todos os Estados e regiões. Construir, com todos os Movimentos Sociais a Assembléia
Popular nos municípios, regiões e estados.

18. Contribuir na construção de todos os mecanismos possíveis de integração popular
Latino-Americana, através da ALBA - Alternativa Bolivariana dos Povos das Américas. Exercer
a solidariedade internacional com os Povos que sofrem as agressões do império,
especialmente agora, com o povo de Cuba, Haiti, Iraque e Palestina.

Conclamamos o povo brasileiro para que se organize e lute por uma sociedade justa e
igualitária, que somente será possível com a mobilização de todo o povo. As grandes
transformações são sempre obra do povo organizado. E, nós do MST, nos comprometemos
a jamais esmorecer e lutar sempre.

 REFORMA AGRÁRIA: Por Justiça Social e Soberania Popular!

Brasília, 15 de junho de 2007
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Proposta de Reforma Agrária Popular do MST

Essa proposta de reforma agrária se insere como parte dos anseios da classe
trabalhadora brasileira de construir uma nova sociedade: igualitária, solidária, humanista e
ecologicamente sustentável. Desta forma, as propostas de medidas necessárias fazem parte
de um amplo processo de mudanças na sociedade e, fundamentalmente, da alteração da
atual estrutura de propriedade da terra; de organização da produção e da relação do ser
humano e natureza.

A reforma agrária popular tem por objetivos gerais:

a) Eliminar a pobreza no meio rural.
b) Combater a desigualdade social e a degradação da natureza que tem suas raízes

na estrutura de propriedade e de produção no campo;
c) Garantir trabalho para todas pessoas, combinando com distribuição de renda.
d) Garantir a soberania alimentar de toda população brasileira, produzindo alimentos

de qualidade e desenvolvendo os mercados locais.
e) Garantir condições de participação igualitária das mulheres que vivem no campo

em todas as atividades, em especial no acesso a terra, na produção e na gestão de todas as
atividades, buscando superar a opressão histórica imposto às mulheres, especialmente no
meio rural.

f) Preservar a biodiversidade vegetal, animal e cultural que existem em todas as regiões
do Brasil, que formam nossos biomas.

g) Garantir condições de melhoria de vida para todas as pessoas e oportunidades de
trabalho, renda, educação, cultura e lazer, estimulando a permanência no meio rural, em
especial a juventude.

Programa das principais medidas de reforma agrária

1.  A terra

 A terra e os bens da natureza são  acima de tudo, um patrimônio dos povos que
habitam cada território, e devem estar a serviço do desenvolvimento da humanidade.
Democratizar o acesso a terra, aos bens da natureza e aos meios de produção na agricultura
a todos os que querem nela viver e trabalhar.  A propriedade, posse e uso da terra e dos
bens da natureza devem estar subordinados aos interesses gerais do povo brasileiro, para
atender as necessidades de toda população.

1.1. Estabelecer um tamanho máximo da propriedade rural, para cada agricultor,
estabelecido de acordo com cada região. (Por exemplo, fixar em 35 módulos fiscais, que
representaria em média ao redor de 1.000 hectares, por família, somados todos os imóveis
que possuir). E desapropriar todas as fazendas acima desse modulo, independente do nível
de produção e de produtividade..

1.2.  Garantir acesso a terra a toda família que quiser viver e trabalhar nela.
1.3. Desapropriar todas as propriedades rurais de empresas estrangeiras, bancos, indús-

trias, empresas construtoras  e igrejas, que não dependem da agricultura para suas atividades.
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2. A organização da produção no meio rural

2.1. A produção agrícola será orientada com prioridade absoluta para a produção de
alimentos saudáveis para todo o povo brasileiro, implementando o principio da soberania
alimentar.

2.2. A produção será organizada com o desenvolvimento de todas formas de
cooperação agrícola, como:  mutirões, formas tradicionais de organização comunitária,
associações, cooperativas, empresas publicas, empresas de prestação de serviços, etc.

2.3. Promover uma agricultura diversificada, rompendo com a monocultura, usando
técnicas de produção agrícola  sustentáveis, em bases agroecológicas, sem agrotóxicos e
transgênicos, gerando uma alimentação saudável.

3. Água: um bem da natureza para todos

       Toda propriedade e posse da água esta subordinada aos interesses sociais.  Não
poderá haver propriedade privada da água, seja para consumo humano ou para agricultura.
Será considerado de domínio público todos os rios, lagos, reservatórios das barragens
existentes, lençol freático e nascentes de água.

4. O estado deve desenvolver instrumentos de política agrícola voltada para
os interesses do povo

4.1. O estado deve usar todos os instrumentos de política agrícola, como garantia de
preços, crédito, fomento à transição e consolidação da produção agro-ecológica,  seguro,
assistência técnica, armazenagem, etc, prioritariamente para o cumprimento desse programa
de reforma agrária.

4.2. O estado deve garantir a compra de todos os produtos alimentícios do setor
camponês e da reforma agrária.

5. A industrialização do interior do país

5.1. O programa de reforma agrária deverá ser um instrumento para levar a
industrialização ao interior do país, promovendo um desenvolvimento mais harmônico entre
as regiões, gerando mais empregos no interior e criando oportunidades para a juventude. O
processo de desenvolvimento deve eliminar as diferenciações existentes entre a vida na
cidade e no campo. Esse processo deve priorizar a geração de empregos no interior, em
especial para a juventude e para as mulheres.

5.2. Instalar agroindústrias nos municípios do interior, comunidades rurais e
assentamentos, buscando o aproveitamento de todos produtos agrícolas para gerar mais
empregos, aumentar a renda e criar alternativas para o crescimento da riqueza em todas as
regiões do interior.

6. Um novo modelo tecnológico

6.1. A reorganização da produção agrícola brasileira deve vir acompanhada por um
novo sistema de planejamento e modelo tecnológico orientado pelo enfoque ecológico e
participativo. Buscar o aumento da produtividade da terra e a produtividade do trabalho, em
equilíbrio com o meio ambiente, preservando as condições da natureza e garantindo a
produção de alimentos saudáveis.

6.2. Desenvolver pesquisas e tecnologias agro-ecológicas adequadas aos agro-eco-
sistemas,  que promova a sustentabilidade cultural, social, econômica e ambiental e a
elevação da produtividade do trabalho e das terras.
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6.2. Desenvolver programas massivos de formação em agroecologia dos camponeses
e camponesas e da juventude  em todas as regiões do país.

7.  A educação no campo

7.1. A educação é um direito fundamental de todas as pessoas. A universalização do
acesso à educação escolar, em todos os níveis e com qualidade, deve ser garantida através
de escolas pública e gratuitas. É dever do Estado  assegurar este direito a todas as pessoas
que vivem nos assentamentos e no campo.

7.2.  Garantir o acesso à educação pública (educação infantil,  fundamental, ensino
médio e superior ) através da construção de escolas nas comunidades rurais e agrovilas dos
assentamentos, a todos jovens e adultos do meio rural, como forma de manter os camponeses
e as camponesas no meio aonde vivem.

8. O desenvolvimento da infra-estrutura social no meio rural

O programa de reforma agrária para um novo projeto de agricultura popular deverá
ser acompanhado por um amplo programa social, por parte do Estado, que garanta a toda
a população do campo, as mesmas oportunidades de todos brasileiros.

8.1. Implantação de um amplo programa de construção e melhoria das moradias no
meio rural, conjugado com garantia de acesso a energia elétrica, de fontes de energia
renováveis e alternativas, água potável, transporte publico, serviços de informática e
atividades culturais em todas as comunidades rurais. Bem como desenvolver nessas
comunidades programas de saúde familiar preventiva.

8.2. Desenvolver um programa de democratização dos meios de comunicação de
massa, para que as comunidades possam ter suas rádios comunitárias, acesso aos programas
de TV comunitária,  etc.

9. Os instrumentos administrativo-institucionais do Estado

Para realização desse programa de mudanças no campo visando um programa de
reforma agrária popular,  deve-se realizar mudanças imediatas na forma de funcionamento
das instituições publicas. Para isso propõe-se :

9.1. Reestruturação e fortalecimento do Incra como instrumento público para
reestruturação da propriedade da terra no Brasil. Adequando portarias, contratando
funcionários e agilizando seus procedimentos administrativos. E vinculando-o diretamente
à Presidência da republica.

9.2. Reestruturação da CONAB e transformando-a numa empresa publica da
agricultura popular tendo como papel, a garantia de preços, o abastecimento dos mercados
locais e regionais de alimentos, e a compra de todos os produtos da agricultura reformada.
Instalação de agroindústrias nos assentamentos e meio rural.  Garantia de fornecimento de
insumos necessários para a reforma agrária, priorizando os de origem orgânica e local.

9.3 Criação de um instituto público vinculado ao programa da reforma agrária, que
tenha como função garantir a assistência técnica publica e gratuita, coordenando a
metodologia e os programas de fomento.  E a capacitação geral das familias para o novo
modelo de agricultura. Esse instituto atuará em coordenação com outros organismos públicos
de pesquisa (Embrapa, e empresas estaduais,) e de assistência técnica que possa atender
melhor seus objetivos. E com a participação das organizações dos trabalhadores.

(06/2007)
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Carta ao governo federal em resposta à crise econômica
 

Cumprimentamos o governo federal pela iniciativa de ouvir os movimentos sociais e
sindicais, populares, pastorais sociais e entidades que atuamos organizando nosso povo,
diante do grave quadro de crise que já se faz sentir, e que - tudo leva a crer - se aprofundará
sobre nossa economia, nossa sociedade e em especial sobre o povo brasileiro. Queremos
aproveitar essa oportunidade para manifestar nossas propostas concretas, que o governo
federal deve tomar para preservar, sobretudo, os interesses do povo, e não apenas das
empresas e do lucro do capital.

 
O conjunto dessas propostas se insere no espírito geral de que devemos aproveitar a

brecha da crise para mudar a política macroeconômica de natureza neoliberal e construir
um novo modelo de desenvolvimento nacional, baseado em outros parâmetros, sobretudo
na distribuição de renda, na geração de emprego e no fortalecimento do mercado interno.

 
Nossa preocupação fundamental é aproveitar para que, nessa mudança, se logrem

medidas concretas que visem melhorar as condições de vida de nosso povo, garantindo os
direitos à educação pública, gratuita, democrática e de qualidade em todos níveis, à moradia
digna, ao acesso à cultura e às reformas urbana e agrária. Infelizmente, a maioria do nosso povo
não tem acesso a esses direitos básicos. Sabemos que poderosos interesses dos capitalistas
locais, das empresas transnacionais e, sobretudo, do sistema financeiro, que concentra cada
vez mais riqueza e renda, impedindo que nosso povo usufrua da riqueza por ele produzida.

Já estamos cansados de tanta dominação capitalista. E agora assistimos às crises
financeiras e à ofensiva dos interesses do Império que controla as riquezas naturais, minerais,
a água, as sementes, o petróleo, a energia e o resultado de nosso trabalho. Diante disso,
queremos apresentar algumas propostas concretas para que possamos resolver, de fato, os
problemas do povo e impedir que de novo as grandes empresas transnacionais e  os bancos
transfiram para o povo o custo da crise:

 

Propostas de articulações internacionais

 1. Defendemos como resposta à crise o fortalecimento da estratégia de integração
regional, que se materializa a partir dos mecanismos como: MERCOSUL, UNASUL e ALBA.

2. Apoiamos medidas como a substituição do dólar nas transações comerciais por
moedas locais, como recentemente fizeram Brasil e Argentina, e sugerimos que esta medida
deva ser adotada pelo conjunto dos paises da América Latina.

 
3. Defendemos a consolidação o mais rápido possível do BANCO DO SUL, como um

agente que promova o desenvolvimento regional e que auxilie o crescimento do mercado
interno entre os paises da América Latina e como um mecanismo de controle de nossas
reservas, para impedir a especulação dos bancos, do  FMI e dos interesses do capital dos
Estados Unidos.

4. Nós afirmamos que a atual crise econômica e financeira é de responsabilidade dos
países centrais e dos organismos dirigidos por eles, como a OMC, o Banco Mundial e o FMI.
Defendemos uma nova ordem internacional, que respeite a soberania dos povos e nações.

 



47MST - Lutas e Conquistas

5. Pedimos vosso empenho e compromisso pela retirada imediata de todas as forças
estrangeiras do Haiti. Nenhum país da América Latina deve ter bases e presença militar
estrangeira. Propomos, em seu lugar, a constituição de um fundo internacional solidário para
reconstrução econômica e social daquele país. Apresentamos também nossa oposição à
reativação da 4ª Frota da Marinha de Guerra dos Estados Unidos em águas da América Latina. 

 

Propostas de políticas internas

 1. Controlar e reduzir imediatamente as taxas de juros.
 
2. Impor um rigoroso controle da movimentação do capital financeiro especulativo,

instituindo quarentenas e impedindo o livre circular, penalizando com elevados impostos
suas ganâncias.

 
3. Defendemos que todos os governos devem utilizar as riquezas naturais, da energia,

do petróleo, dos minérios, para criar fundos solidários para investir na solução definitiva dos
problemas do povo, como direito ao emprego, educação, terra e moradia. Para isso, o governo
brasileiro precisa cancelar imediatamente o novo leilão do petróleo, marcado para dia 18 de
dezembro. 

 4. O governo federal deve revisar a política de manutenção do superávit primário,
que é uma velha e desgastada orientação do FMI - um dos responsáveis pela crise econômica
internacional. Devemos usar os recursos do superávit primário para fazer volumosos
investimentos governamentais, na construção de transporte publico e de moradias populares
para a baixa renda, dando assim uma grande valorização à reforma urbana e agrária,
incentivando a produção de alimentos pela agricultura familiar e camponesa. É preciso
investimentos maciços na construção de escolas, contratação de professores para
universalizar o acesso à educação de nossos jovens, em todos os níveis, em escolas públicas,
gratuitas e de qualidade.

 
5. Defendemos que o governo estabeleça metas para a abertura de novos postos de

empregos, a partir de um amplo programa de incentivo à geração de empregos formais, em
especial entre os jovens. Reajustar imediatamente o salário mínimo  e os benefícios da
previdência social, como principal forma de distribuição de renda entre os mais pobres.   

 
6. Controlar os preços dos produtos agrícolas pagos aos pequenos agricultores,

implantando um massivo programa de garantia de compra de alimentos, através da
CONAB. Hoje as empresas transnacionais que controlam o comércio agrícola estão
penalizando os agricultores, reduzindo em 30%, em média os preços pagos do leite, do
milho, dos suínos e das aves. No entanto, no supermercado, o preço continua subindo.  

 
7. Revogar a Lei Kandir e voltar a ter imposto sobre as exportações de matérias primas

agrícolas e minerais, para que a população não seja mais penalizada, para estimular sua exportação.

8. O governo federal não pode usar dinheiro público para subsidiar e ajudar a salvar
os bancos e empresas especuladoras, que sempre ganharam muito dinheiro e agora, na
crise, querem transferir seu ônus para toda a sociedade. Quem sempre defendeu o mercado
como seu “Deus-regulador” agora que assuma as conseqüências. Nesse sentido, os bancos
públicos (BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) deveriam estar orientados
não para socorrer o grande capital e sim para o benefício de todos os povos.
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9. Reduzir a jornada de trabalho, em todo o país e em todos os setores, sem redução
de salário, como uma das formas de aumentar as vagas.  E penalizar duramente as empresas
que estão demitindo.

 
10. A mídia permanece concentrada nas mãos de poucos grupos econômicos. Este

quadro reforça a difusão de um pensamento único que privilegia o lucro em detrimento das
pessoas e exclui a visão dos segmentos sociais e de suas organizações do debate publico.
Para reverter esta situação e colocar a mídia a serviço da sociedade, é preciso ampliar o
controle da população sobre as concessões de rádio e TV, fortalecer a comunicação pública
e garantir condições para o funcionamento das rádios comunitárias, acabando com a
repressão sobre elas. Por tudo isso, é urgente que o governo federal convoque a Conferencia
Nacional de Comunicação.

 
11. Para garantir os territórios e a integridade física e cultural dos povos indígenas e

quilombolas como determina a Constituição, o Governo Federal deve continuar demarcando
as terras e efetivando a desintrusão desses territórios em todo o país, sem ceder às crescentes
pressões dos setores antiindígenas – tanto políticos, como econômicos. Na luta por seus direitos
territoriais, os povos indígenas e quilombolas têm enfrentado a violência e a discriminação
cada vez mais forte em todo o país. Chamamos especial atenção, nesse momento, para a
urgência de se demarcar as terras tradicionais do povo indígena Guarani Kaiowá que vive no
Mato Grosso do Sul. Atualmente, eles estão confinados em ínfímas porções de terra e,
principalmente por causa disso, há um alto índice de suicídios entre o povo.

 
12. Realizar a auditoria integral da dívida pública para lançar as bases técnicas e

jurídicas para a renegociação soberana do seu montante e do seu pagamento, considerando
as dívidas histórica, social e ambiental das quais o povo trabalhador é credor.

 
13. Defendemos uma reforma política que amplie os espaços de participação do povo

nas decisões políticas. Uma reforma não apenas eleitoral, mas que amplie os instrumentos
de democracia direta e participativa.

 
14. Em tempos de crise, há uma investida predatória sobre os recursos naturais como

forma de acumulação fácil e rápida, por isso não podemos aceitar as propostas irresponsáveis
de mudanças na legislação ambiental por parte dos representantes do agronegócio, que
pretende reduzir as áreas de reservas legais na Amazônia e as áreas de encosta, topo de
morros e várzeas no que resta da Mata Atlântica. Propomos a criação de uma política de
preservação e recuperação dos biomas brasileiros.

 
15. Contra a criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. Pelo fim da violência

e pelo livre direito de manifestação dos que lutam em defesa dos direitos econômicos, sociais
e culturais dos povos.   

  
Esperamos que o governo ajude a desencadear um amplo processo de debate na

sociedade, em todos os segmentos sociais, para que o povo brasileiro perceba a gravidade
da crise, se mobilize e lute por mudanças.

 

Atenciosamente,
 

Via Campesina
Assembléia Popular – AP
Coordenação dos Movimentos Sociais – CMS
Grito dos Excluídos Continental
Grito dos Excluídos Brasil
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Associação Nacional de Ong’s – ABONG
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST
Central Única dos Trabalhadores – CUT
União Nacional dos Estudantes – UNE
Marcha Mundial de Mulheres – MMM
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB
Central Geral dos Trabalhadores do Brasil – CGTB
Central de Movimentos Populares – CMP
Associação Brasileira de Imprensa – ABI
Confederação das Associações das Associações de Moradores – CONAM
Caritas Brasileira
CNBB/Pastorais Sociais
Comissão Pastoral da Terra – CPT
Conselho Indigenista Missionário – CIMI
Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB
Movimento das Mulheres Camponesas – MMC
União Brasileira de Mulheres – UBM
Coordenação Nacional de Entidades Negras – CONEN
Movimento dos Trabalhadores Desempregados – MTD
Movimento Trabalhadores Sem Teto – MTST
União Nacional Moradia Popular – UNMP
Confederação Nacional das Associações de Moradores – CONAM
Movimento Nacional de Luta por Moradia – MNLM
Ação Cidadania
Conselho Brasileiro de Solidariedade com Povos que Lutam pela Paz – CEBRAPAZ
Associação Brasileira de Rádios Comunitárias – ABRAÇO
Coletivo Brasil de Comunicação – INTERVOZES
Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais
Jubileu Sul Brasil
Movimento pela Libertação dos Sem Terras – MLST
União Estudantes Secundaristas – UBES
União Juventude Socialista – UJS
Evangélicos pela Justiça – EPJ
União nacional de Entidades Negras – UNEGRO
Federação Estudantes de Agronomia do Brasil – FEAB
Pastoral da Juventude do Meio Rural – PJR
Associação dos Estudantes de Engenharia Florestal – ABEEF
Movimento dos Trabalhadores Desempregados – MTD
Confederação Nacional Trabalhadores Entidades de Ensino – CONTEE
Confederação Nacional Trabalhadores da Educação – CNTE
Confederação Nacional do Ramo Químico – CNQ/CUT
Federação Única dos Petroleiros – FUP
Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas – SINTAP/CUT
Associação Nacional de Pós-graduandos – ANPG
Confederação Nacional dos Metalúrgicos – CNM/CUT
Movimento Camponês Popular – MCP
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB
Conselho Indigenista de Roraima – CIR
Federação Trabalhadores Metalúrgicos do Rio Grande do Sul
Ação Franciscana de Ecologia e Solidariedade
Instituto Nacional Estudos Sócio-econômicos - INESC

Brasília, 26 de novembro de 2008
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Manifesto em defesa da democracia e do MST

 ”...Legitimam-se não pela propriedade, mas pelo trabalho,
nesse mundo em que o trabalho está em extinção.

Legitimam-se porque fazem História,
num mundo que já proclamou o fim da História.

Esses homens e mulheres são um contra-senso
 porque restituem à vida um sentido que se perdeu...”

(“Notícias dos sobreviventes”, Eldorado dos Carajás, 1996)
 

A reconstrução da democracia no Brasil tem exigido, há trinta anos, enormes sacrifícios
dos trabalhadores. Desde a reconstrução de suas organizações, destruídas por duas décadas
de repressão da ditadura militar, até a invenção de novas formas de movimentos e de lutas
capazes de responder ao desafio de enfrentar uma das sociedades mais desiguais do mundo.
Isto tem implicado, também, apresentar aos herdeiros da cultura escravocrata de cinco
séculos, os trabalhadores da cidade e do campo como cidadãos e como participantes
legítimos não apenas da produção da riqueza do País (como ocorreu desde sempre), mas
igualmente como beneficiários da partilha da riqueza produzida.

O ódio das oligarquias rurais e urbanas não perde de vista um único dia, um desses
novos instrumentos de organização e luta criados pelos trabalhadores brasileiros a partir de
1984: o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST. E esse Movimento paga
diariamente com suor e sangue – como ocorreu há pouco no Rio Grande do Sul, por sua
ousadia de questionar um dos pilares da desigualdade social no Brasil: o monopólio da
terra. O gesto de levantar sua bandeira numa ocupação, se traduz numa frase simples de
entender e, por isso, intolerável aos ouvidos dos senhores da terra e do agronegócio. Um
País, onde 1% da população tem a propriedade de 46% do território, defendida por cercas,
agentes do Estado e matadores de aluguel, não podemos considerar uma República. Menos
ainda, uma democracia.

A Constituição de 1988 determina que os latifúndios improdutivos e terras usadas
para a plantação de matérias primas para a produção de drogas, devem ser destinados à
Reforma Agrária. Mas, desde a assinatura da nova Carta,  os sucessivos Governos têm
negligenciado o seu cumprimento. À ousadia dos trabalhadores rurais de garantir esses
direitos conquistados na Constituição, pressionando as autoridades através de ocupações
pacíficas, soma-se outra ousadia, igualmente intolerável para os senhores do grande capital
do campo e das cidades: a disputa legítima e legal do Orçamento Público.

Em quarenta anos, desde a criação do INCRA (1970), cerca de um milhão de
famílias rurais foram assentadas. Mais da metade, entre 2003 e 2008. Para viabilizar a
atividade econômica dessas famílias, para integrá-las ao processo produtivo de alimentos
e divisas no novo ciclo de desenvolvimento, é necessário travar a disputa diária pelos
investimentos públicos. Daí resulta o ódio dos ruralistas e outros setores do grande
capital, habituados desde sempre ao acesso exclusivo aos créditos, subsídios e ao
perdão periódico de suas dívidas.

O compromisso do Governo de rever os critérios de produtividade para a agricultura
brasileira, responde a uma bandeira de quatro décadas de lutas dos movimentos dos
trabalhadores do campo. Ao exigir a atualização desses índices, os trabalhadores do campo
estão apenas exigindo o cumprimento da Constituição Federal, e que os avanços científicos
e tecnológicos ocorridos nas últimas quatro décadas, sejam incorporados aos métodos de
medir a produtividade agrícola do nosso País.
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É contra essa bandeira que a bancada ruralista do Congresso Nacional reage, e ataca
o MST. Como represália, buscam, mais uma vez,  articular a formação de uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) contra o MST. Seria a terceira em cinco anos. Se a agricultura
brasileira é tão moderna e produtiva – como alardeia o agronegócio, por que  temem tanto a
atualização desses índices?

E, por que não é criada uma única CPI para analisar os recursos públicos destinados às
organizações da classe patronal rural? Uma CPI que desse conta, por exemplo, de responder
a algumas perguntas, tão simples como: O que ocorreu ao longo desses quarenta anos no
campo brasileiro em termos de ganho de produtividade? Quanto a sociedade brasileira investiu
para que uma verdadeira revolução – do ponto de vista de incorporação de novas tecnologias
– tornasse a agricultura brasileira capaz de alimentar nosso povo e se afirmar como uma das
maiores exportadoras de alimentos? Quantos perdões da dívida agrícola foram oferecidos
pelos cofres públicos aos grandes proprietários de terra, nesse período? 

  
O ataque ao MST extrapola a luta pela Reforma Agrária. É um ataque contra os avanços

democráticos conquistados na Constituição de 1988 – como o que estabelece a função social
da propriedade agrícola –  e contra os direitos imprescindíveis para a reconstrução democrática
do nosso País. É, portanto, contra essa reconstrução democrática que se levantam as
lideranças do agronegócio e seus aliados no campo e nas cidades. E isso é grave. E isso é
uma ameaça não apenas contra os movimentos dos trabalhadores rurais e urbanos, como
para toda a sociedade. É a própria reconstrução democrática do Brasil, que custou os esforços
e mesmo a vida de muitos brasileiros, que está sendo posta em xeque. É a própria
reconstrução democrática do Brasil, que está sendo violentada.

É por essa razão que se arma, hoje, uma nova ofensiva dos setores mais conservadores
da sociedade contra o Movimento dos Sem Terra – seja no Congresso Nacional, seja nos
monopólios de comunicação, seja nos lobbies de pressão em todas as esferas de Poder.
Trata-se, assim, ainda uma vez, de criminalizar um movimento que se mantém como uma
bandeira acesa, inquietando a consciência democrática do país: a nossa democracia só
será digna desse nome, quando incorporar todos os brasileiros e lhes conferir, como cidadãos
e cidadãs, o direito a participar da partilha da riqueza que produzem ao longo de suas vidas,
com suas mãos, o seu talento, o seu amor pela pátria de todos nós.

CONTRA A CRIMINALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DOS SEM TERRA!

PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS QUE DEFINEM AS
TERRAS DESTINADAS À REFORMA AGRÁRIA!

PELA ADOÇÃO IMEDIATA DOS NOVOS CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE PARA
FINS DE REFORMA AGRÁRIA!

 
(09/2009)

A seguir, apresentamos uma lista de amigos e amigas que lançaram o manifesto, que
já foi assinado por mais de 4 mil pessoas.

Plínio de Arruda Sampaio, presidente da Abra
Osvaldo Russo, coordenador do Núcleo Agrário do PT
Hamilton Pereira, poeta e integrante do conselho da editora Perseu Abramo
Alípio Freire, poeta e escritor
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Heloisa Fernandes,socióloga e professora da USP
Antônio Cândido, crítico literário, USP
Chico Buarque, cantor e compositor
Leandro Konder, filósofo, PUC-RJ
Sebastião Salgado, fotógrafo
Fábio Konder Comparato, jurista, USP e Doutor Honoris Causa da Universidade de
Coimbra
Fernando Morais, jornalista e escritor
Eduardo Galeano, Uruguai, escritor
István Mészáros, Hungria, filósofo
Noam Chomsky, lingüista e ativista estadunidense
Immanuel Wallerstein, sociólogo dos Estados Unidos
Tariq Ali,  escritor da Inglaterra/Paquistão
Slavoj Zizek, sociólogo esloveno
Michael Lowy, intelectual francês,
Miguel Urbano, Portugal, jornalista
Vandana Shiva – vencedora do Right Livelihood Award em 1993, versão alternativa do
Prêmio Nobel da Paz.
Dr. Jacques Alfonsin, jurista, Porto Alegre
Nilo Batista, jurista
Maria Victoria Benevides, professora da Faculdade de Educação da USP
Dermeval Saviani, da Unicamp
Alberto Broch, Presidente da CONTAG
Artur Henrique, Presidente da CUT
Augusto Chagas, Presidente da UNE
Bartira Lima da Costa, Presidente da CONAM
Ivan Pinheiro, secretario geral do PCB
Ivan Valente, Deputador Federal PSOL/SP
José Antonio Moroni, diretor da ABONG e do INESC
José Maria de Almeida, CONLUTAS, presidente do PSTU
Nalu Faria - Sempreviva Organização Feminista – SOF e Marcha Mundial das Mulheres.
Paulo Pereira da Silva, Deputado Federal PDT-SP e presidente da Força Sindical
Renato Rabelo, presidente do PcdoB
Renato Simões, Secretário de Movimentos Populares do PT
Roberto Amaral, ex-Ministro da Ciência e Tecnologia, Secretário Geral do PSB
Sérgio Miranda, PDT-MG
Valter Pomar, Secretário de Relações Internacionais do PT
Wagner Gomes, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil –
CTB
Dom Ladislau Biernaski, Presidente da CPT
Dom Pedro Casaldáliga, Bispo emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia – MT
Dom Tomás Balduino, conselheiro permanente da CPT
Frei Betto, escritor
Leonardo Boff, escritor
Reverendo Carlos Alberto Tomé da Silva, TSSF, Anglicano, Capelão Militar
Miguel Urbano, Portugal, jornalista



53MST - Lutas e Conquistas

Anita Leocádia Prestes, historiadora, UFRJ
Beth Carvalho, sambista
Adriana Pacheco, Venezuela, ViveTV
Adelaide Gonçalves, historiadora, UFCE
Ana Esther Ceceña, UNAN
Antonio Moraes, Federação Única dos Petroleiros - FUP
Associação Brasileira de ONG’s – ABONG
Associação Brasileira dos Estudantes de Engenharia Florestal (ABEEF)
Chico Diaz, ator
Cândido Grzybowski - IBASE
Comitè italiano de apoio ao Movimento Sem Terra (Amigos MST-Italia)
Antônio Carlos Spis, CMS (Coordenação dos Movimentos Sociais)
Dora Martins, juíza de direito, e presidenta da Associação de Juízes pela Democracia
Emir Sader, sociólogo, LPP/UERJ
Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB)
Hamilton de Souza, jornalista, PUC-SP
Heloísa Fernandes, socióloga, USP e ENFF
Jose Arbex, jornalista, PUC-SP
Maria Rita Kehl, psicanalista, São Paulo
Osmar Prado, ator
Paulo Arantes, filósofo, USP e ENFF
Vandana Shiva, Índia, cientista
Virginia Fontes, historiadora, UFF/Fiocruz
Vito Gianotti, jornalista e historiador, Núcleo Piratininga de Comunicação - Rio de janeiro
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