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RESUMO 

Fruto de uma crise profunda do capitalismo, as condições desesperadas centro-americana e 

sul-americana possibilitaram a aproximação dos sem-terra brasileiros com os trabalhadores do 

campo nicaraguense e com a revolução sandinista. Em diversas medidas esta relação 

determinou a construção inicial do internacionalismo do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST). Este é o tema do presente trabalho dissertativo, cujos objetivos são 

de compreender como se deu a solidariedade internacionalista do MST frente a revolução 

sandinista e como esta relação influenciou na institucionalização das relações internacionais 

do movimento e em sua prática internacionalista. Para alcançar este fim foram usados como 

fontes principais o Jornal Sem Terra e os documentos políticos dos órgãos deliberativos do 

MST, do 1° Congresso Nacional, Encontros Nacionais, Direção Política (posteriormente 

denominada Direção Nacional), Coordenação Nacional e do Setor de Relações Internacionais 

do movimento. Como resultado, pode-se perceber como as transformações do liberalismo, da 

realidade do capitalismo no campo, a ação imperialista estadunidense e o surgimento de 

novos movimentos sociais criaram as condições para a relação entre o Movimento Sem Terra 

e Revolução Sandinista. Os objetivos do MST e a concepção de mundo expressa por suas 

lideranças propiciaram uma forma específica de aproximação e o engajamento na 

solidariedade à Nicarágua. O desenvolvimento das atividades internacionais e a experiência 

na Nicarágua promoveram uma elaboração maior do internacionalismo do MST e, por fim, o 

ocaso das relações com a revolução sandinista se criou oportunidades para o MST construir 

outras relações internacionais. 

 

Palavras-chave: Movimento Sociais do Campo. Internacionalismo. Sandinistas. 

Neoliberalismo. 



 

ABSTRACT 

As a result of a deep crisis of capitalism, the desperate conditions in Central America and 

South America made it possible for Brazilian landless people to get closer to workers in the 

Nicaraguan countryside and the Sandinista revolution. In several measures, this relationship 

determined the initial construction of internationalism by the Landless Rural Workers 

Movement (MST). This is the theme of the present dissertation, whose objectives are to 

understand how the MST internationalist solidarity took place in the face of the Sandinista 

revolution and how this relationship influenced the institutionalization of the movement's 

international relations and its internationalist practice. To achieve this end, the main sources 

were the Jornal Sem Terra and the political documents of the deliberative bodies of the MST, 

of the 1st National Congress, National Meetings, Political Direction (later called National 

Direction), National Coordination and the International Relations Sector of the movement. As 

a result, one can see how the transformations of liberalism, the reality of capitalism in the 

countryside, the American imperialist action and the emergence of new social movements 

created the conditions for the relationship between the Landless Movement and the Sandinista 

Revolution. The objectives of the MST and the conception of the world expressed by its 

leaders provided a specific way of approaching and engaging in solidarity with Nicaragua. 

The development of international activities and the experience in Nicaragua promoted a 

greater elaboration of the MST's internationalism and, finally, the decline of relations with the 

Sandinista revolution created opportunities for the MST to build other international relations. 

 

Keywords: Rural Social Movements. Internacionalism. Sandinista. Neoliberalism. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Em setembro de 2014 me mudei para a capital de São Paulo para contribuir no 

trabalho de organização do arquivo político do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), instalados em sua secretaria nacional. Enquanto eu compactava caixas-arquivo, 

encontrei um relato de viagem ao exterior feita por um militante sem-terra, na década de 

1980. Fiquei fascinado com o conteúdo, mas naquele momento não dei maior importância. 

Infelizmente até hoje não encontrei novamente este relato. 

No início de 2013 Deni Ireneu Alfaro Rubbo, sociólogo, publicou sua dissertação de 

mestrado intitulada Campesinos cosmopolitas: um estudo sobre a atuação política 

internacionalista do MST na América Latina. Foi o primeiro trabalho acadêmico dedicado ao 

estudo do internacionalismo e as relações internacionais do MST. No mesmo ano ingressei na 

especialização em Trabalho, Educação e Movimentos Sociais da Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio, da Fiocruz (EPSJV/Fiocruz). Quando tive que definir meu tema de 

pesquisa em 2014 me recordei do relato de viagem e elaborei um projeto sobre as relações 

internacionais do movimento. Até então, ainda não tinha conhecimento do trabalho de Rubbo. 

O arquivo do MST estava no processo inicial de organização. A primeira dificuldade 

que tive foi encontrar os relatos de viagens. Por outro lado, consegui achar os documentos do 

Coletivo de Relações Internacionais (CRI) do MST, que durante a década de 1980 se chamava 

Setor de Relações Internacionais (SRI). Também consegui entrevistar quatro pessoas que 

estiveram envolvidas nas relações internacionais do MST nos anos oitenta, quando o 

movimento estava em seus primeiros anos de existência. Eles foram o João Pedro Stedile, que 

além de ser membro da Direção Nacional do MST (DN – à época denominada Executiva 

Nacional até 1986, Direção Política até 1988 e por fim Direção Nacional até a atualidade) no 

período participou de viagens e articulações políticas internacionais; Edgar Kolling, que foi 

um dos primeiros dirigentes do Setor de Formação (formação política) do MST e um dos 

pioneiros a viajar para estudar em Cuba; Josenilde Almeida, que trabalhou na secretaria do 

SRI, e; Dulcinéia Pavan, que assumiu tarefa política no setor de relações internacionais no 

início dos anos 1990. 

Com estas fontes materiais percebi algumas das grandes influências e determinações 

do internacionalismo do MST em sua origem. Poderiam ser categorizadas como marxismo, 

teologia da libertação, educação popular, o surgimento dos novos movimentos sociais na 

América Latina e o início da globalização capitalista neoliberal. O tema de pesquisa inicial, 

que seria a influência das experiências internacionalistas dos militantes sem-terra na 
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construção do internacionalismo do MST, mudou para ser as origens do internacionalismo do 

movimento. 

Tive contato com o trabalho de Deni Rubbo cerca de dois meses antes da banca de 

defesa do trabalho de conclusão de curso, em 2015. O trabalho de Rubbo analisa as relações 

internacionais do MST desde sua fundação até 2012. Fiquei contente de descobrir que meu 

TCC, intitulado Origens do Internacionalismo Sem Terra: 1979-1986, foi ao encontro das 

conclusões que Rubbo chegou fazer sobre o mesmo período e suas influências na política 

internacionalista do movimento. Enquanto a dissertação de Rubbo abordou um período 

extenso, o meu foco sempre esteve no período inicial, na “origem”, por assim dizer, com 

pretensões de narrar um processo formativo. 

1.1 A MINHA RELAÇÃO POLÍTICA, MILITANTE E AFETIVA COM O TEMA DE 

PESQUISA 

       Posso afirmar que eu nasci no MST. Sou filho de Adenilsa, sul-baiana, que desde 

jovem se envolveu com uma Comunidade Eclesiástica de Base em Teixeira de Freitas, Bahia. 

No final da década de oitenta ela tornou-se militante do MST, onde atuou por mais de duas 

décadas em diferentes atividades, destacadamente no setor de educação, inclusive viajando ao 

exterior em intercâmbio representando o MST. Meu pai, Gerardo, é mexicano radicado no 

Brasil há mais de três décadas. Durante sua juventude entrou em contato com estudantes 

brasileiros na Universidad Nacional Autónoma de México. Em 1982 participou de uma 

brigada de trabalho voluntário na Nicarágua, onde vivenciou a revolução nicaraguense 

durante quinze dias. Graças à sua amizade com brasileiros, veio ao Brasil de férias e conheceu 

o MST no final da década de 1980. Militou no movimento por mais de duas décadas, 

assumindo diversas tarefas; uma delas foi no CRI por oito anos (2001-2008).  

Assim, desde criança eu estive em contato com a política internacionalista do MST. 

Esta política é materializada em acampamentos e assentamentos que recebem o nome em 

homenagem a líderes, revoluções, mártires estrangeiros, sobretudo latino-americanos; nas 

místicas que alimentavam a solidariedade a outros povos sem-terra como os palestinos, ou por 

processos revolucionários, como do mexicano, russo e sandinista; no engajamento em ações 

de solidariedade, de denúncia ou no simbolismo do plantio de bosques em outubro, mês do 

assassinato de Che Guevara. No início do século XXI, ainda jovem, tornei-me militante do 

MST, onde tenho uma participação constante por mais de duas décadas em diferentes áreas de 

atuação, inclusive viajando ao exterior em intercâmbio representando o movimento. 
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A primeira profissão que sonhei seguir foi a medicina. Ainda menino soube que Cuba 

havia disponibilizado vagas para sem-terras brasileiros estudarem medicina na Escola Latino-

americana de Medicina. Era um sonho conhecer Cuba, a única pátria livre latino-americana, 

segundo as canções do MST. Me vi como médico, usando o estudo da medicina como Che 

Guevara, em prol do povo e da revolução. Esse ideário era fomentado pelo MST. Na mesma 

época em que foi firmada esta cooperação entre o movimento e Cuba, Fidel Castro veio a 

Salvador, Bahia. Me recordo da mobilização dos movimentos sociais para saudar o líder 

máximo cubano. 

Aos dezesseis anos passei a militar no MST, por escolha própria. Em 2007 fui 

convidado a estudar na Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) o curso de língua 

inglesa para militantes do MST. Lá entrei em contato com militantes de organizações latino-

americanas que faziam um curso de formação política. O ambiente internacionalista me 

influenciou culturalmente. Nesse mesmo período o MST estava construindo suas brigadas 

internacionalistas, inspiradas no exemplo cubano. Segundo Judite Santos (2018, p.2), “As 

brigadas surgem como um processo de fortalecimento e consolidação das relações do MST 

com estas organizações, começando assim, um estágio mais avançado da nossa prática de 

solidariedade internacional”. As brigadas são, como pode-se notar pelas palavras de Santos, a 

expressão mais acabada da ação internacionalista do MST. Isto porque elas sintetizam em si o 

acúmulo prático do aprendizado do Movimento Sem Terra. São meios de conscientizar os 

militantes do MST sobre seu lugar no mundo, sobre as características comuns do movimento 

ao lado de organizações da classe trabalhadora fora do Brasil, de informar o outro sobre a luta 

no Brasil e aprender sobre as lutas dos outros, de mostrar o valor da solidariedade e realizar 

obras práticas e uteis. Este acúmulo tem origem no período em que analisei nesta dissertação. 

O MST reivindicou simbolicamente sua primeira brigada internacionalista como sendo a 

viagem de três militantes sem-terra para a Nicarágua, em 1986. 

Graças ao MST e a luta dos movimentos populares do campo, pude estudar de 2008 a 

2011 a licenciatura em história na Universidade Federal da Paraíba, pelo Programa Nacional 

de Educação na Reforma Agrária (Pronera). Depois de me formar, vim para São Paulo para 

trabalhar no arquivo político do MST. A convivência com a secretaria nacional, contato diário 

com o Coletivo de Relações Internacionais, bem como manuseamento dos documentos do 

movimento, me proporcionaram um novo tipo de contato com a história e prática da ação 

internacionalista. Toda essa trajetória nutriu em mim o interesse científico pelo tema e, mais 

que isso, a mística e compromisso militante com o internacionalismo da classe trabalhadora. 
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1.2 SOBRE A CAMINHADA DA PRESENTE PESQUISA 

       No início da pesquisa do projeto do mestrado tive por objetivo analisar a construção 

do internacionalismo do MST de 1979 a 1989, a partir dos documentos do Arquivo da 

Secretaria Nacional do MST (doravante ASN-MST) e realizar entrevistas com militantes que 

participaram das relações internacionais do MST naquele período. Buscava discutir o 

significado do internacionalismo para o MST naquela época. 

Havia o desafio de evitar pensar esse processo isolado da totalidade de experiências 

em que estava inserido. Procurei contextualizar o processo através da economia política em 

geral e especificamente da agricultura. Alguns caminhos foram apontados pela pesquisa de 

especialização, por conversas formais e informais com militantes históricos do MST e outros 

interlocutores. Contemplei aprofundar o estudo sobre a geopolítica do período, crucial para 

entender o desenvolvimento das organizações políticas de esquerda que nasceram nos anos 

1980. Investiguei o avanço das tecnologias da comunicação, em específico a atuação da 

Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), por ter naquela década e, todavia tem, um 

papel importantíssimo para as articulações da esquerda. Outra abordagem necessária foi uma 

discussão do conceito de internacionalismo, esboçar o internacionalismo das demais 

organizações camponesas latino-americanos para dar uma visão mais ampla da categoria em 

qual o MST poderia ser inserido. Pesquisei a influência da Teologia da Libertação sobre o 

internacionalismo no MST. Também pensei as relações internacionais e o internacionalismo 

em espaços (ou níveis) diferentes da organização, tais como o CRI, a direção do MST e sua 

base social. 

No caminho trilhado na investigação pretendia fazer a articulação de conhecimentos 

diversos referentes à pesquisa, com um pouco de criatividade e imaginação para poder 

apreender a essência do objeto da pesquisa. Tudo isso implicava uma gama variada de 

instrumentos e técnicas utilizadas de acordo aos problemas que a pesquisa me apresentava. 

Guiado pela compreensão de que é “o conhecimento do objeto – de sua estrutura e dinâmica – 

tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, independentemente dos desejos, 

das aspirações e das representações do pesquisador” (NETTO, 2011, p. 20), busquei ser fiel 

aos documentos, sem deixar de ser crítico. 

Para Marx o método da pesquisa não é independente em relação à teoria ou à 

investigação. Isto porque segundo Lukács (1979, apud NETTO, 2011, p. 27) “a orientação 

essencial do pensamento de Marx era de natureza ontológica e não epistemológica”.  Por isso, 

o seu interesse não incidia sobre um abstrato ‘como conhecer’, mas sobre ‘como conhecer um 
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objeto real e determinado’” (LUKÁCS, 1979, p. 27). Nosso esforço seguiu esta orientação, 

além dos conhecimentos apreendidos nas disciplinas da grade curricular do programa de pós-

graduação em história. Ginzburg (2014) provou-se extremamente útil em minhas 

investigações na abordagem indiciária e intuitiva das fontes. 

A primeira dificuldade que encontrei nos documentos foi a linguagem sintética e 

executiva da Coordenação Nacional, Direção Política e, em menor proporção, no Congresso 

Nacional do MST. Também, foram levantados documentos dos cinco Encontros Nacionais do 

MST que aconteceram no período do recorte de minha pesquisa. 

Percebe-se que em quase todas as reuniões há referências ao que acontecia fora do 

Brasil ou o que acontecia dentro do território nacional, mas em sua maioria as referências 

estão apresentadas de forma deliberativa. Uma das explicações possíveis talvez fosse a 

segurança, que é questão fundamental para o MST. Como exemplo, relatos de viagens 

aparecem como pauta, mas evidentemente não foram transcritos. Nos relatórios pouco há das 

discussões; os registros são em sua maioria de encaminhamentos. 

Foram encontrados poucos subsídios sobre o tema. Muitas referências a viagens, 

porém, não aparecem as discussões sobre elas dentro dos documentos da Coordenação 

Nacional, apenas superficialmente nas minutas da Direção Nacional. Os relatos nos 

possibilitariam entender como as experiências eram assimiladas pelos indivíduos que 

participaram e pelo movimento como um todo. 

A falta dos relatos de viagem me fez alterar o projeto, necessitando direcionar a 

pesquisa para a ação política da direção do MST e a projeção dela para a base social do MST 

através do Jornal Sem Terra. Isto porque pude perceber através das decisões da DP que era 

tarefa desta acompanhar e dirigir politicamente o Jornal Sem Terra bem como as relações 

internacionais. Desde quando a Direção Política foi instituída, no final de 1986 até 1989 

(recorte de nossa pesquisa), era tarefa que todos os dirigentes se revezassem no 

acompanhamento da redação de uma edição do Jornal Sem Terra. 

No arquivo da memória do 1° Congresso Nacional do MST, que ocorreu em 1985, há 

uma diversidade de material. Há relatórios, propostas, correspondências, ofícios etc. Dentre 

estes, muitos documentos preparativos para o congresso, que me permitiram capturar um 

pouco das discussões que orientavam politicamente o movimento. Nas correspondências da 

Secretaria Nacional há registros das articulações políticas com maior dinâmica, o dia a dia dos 

encaminhamentos práticos dos intercâmbios e das campanhas de solidariedade. Contudo, a 

dispersão e desorganização dessa parte do arquivo me fez desistir de me dedicar a ele, somado 

à constatação de que os debates e tomadas de decisão estavam concentradas na DP e no SRI. 
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A intencionalidade do movimento nas primeiras relações internacionais era bem 

definida. Partia-se da necessidade de aprender com as organizações camponesas da América 

Latina que lutavam pela terra e que surgiram antes do MST, trocando experiências e 

estreitando laços. Aparece sintetizado na programação do 1° Congresso, que previa discursos 

de representante de delegações estrangeiras na abertura do evento, além da participação destas 

em outras atividades. 

Segundo levantamento do Coletivo de Relações Internacionais, na primeira década de 

história do MST foram feitas 70 viagens a diferentes países e a recepção a 882 pessoas de 23 

países (MST, sem data). Estes intercâmbios internacionais do MST se deram com 

movimentos populares, camponeses e sindicais, representando diferentes modalidades de 

trabalhadores do campo. Em menor grau, por não ser prioridade do MST, partidos políticos e 

outras organizações urbanas foram aproximadas pelo Movimento Sem Terra. O contato com 

organizações internacionais tinha dois sentidos principais: construção de relações com outras 

organizações de classe mundo afora e a cooperação com entidades, principalmente da Europa, 

em relações bilaterais. 

O interesse acadêmico pelo internacionalismo do MST é recente. A dissertação em 

sociologia de Rubbo (2013), mencionada anteriormente, foi publicada em forma de livro em 

2016. De recorte temporal mais amplo, aborda o internacionalismo da fundação do MST até 

2012. Do que a pesquisa empírica proporcionou, o estudo presente vai ao encontro da 

definição das relações internacionais segundo Rubbo para primeira década de construção do 

MST (1979-1989): 

A primeira fase da política de relações internacionais do MST não deixou de 

ter elementos importantes para a construção de alianças políticas em escala 

internacional posteriormente. A existência do “DNA internacionalista” no 

corpo diretivo do MST deve-se fundamentalmente ao papel político e 

ideológico da TdL [Teologia da Libertação], que estimulou o 

desenvolvimento de uma consciência social e política internacionalista. 

Além disso, as entidades religiosas – a CPT [Comissão Pastoral da Terra], 

sobretudo – foram precípuas por serem mediadoras dos primeiros contatos 

do MST com o exterior. Contudo, ainda não se desenvolve efetivamente uma 

articulação estratégica internacional de luta, (...). O que não significa que 

não existia uma real inclinação sobre a existência de “problemas comuns” no 

campo na América Latina, como a concentração de terra e a intervenção 

norte-americana nos países, porém, tais questões eram ainda muito 

embrionárias nas discussões e, na prática, secundárias para um movimento 

que tinha como prioridade consolidar-se nacionalmente (Rubbo, 2016, p. 

146). 

 

Sobre as práticas internacionalistas do MST, Rubbo comentou: 
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O que se destaca nesse período é que a ação internacionalista do MST foi 

praticamente mediada pela solidariedade, especialmente com os países da 

América Central, como Nicarágua e El Salvador: 1) análises conjunturais 

permanentes acerca dos projetos e mecanismos de ação do imperialismo; 2) 

inserção e apoio aos projetos populares, através da assistência a refugiados, 

criação de brigadas de solidariedade, ajuda econômica, cartas de denúncia, 

manifestações e outras atividades; 3) criação de mecanismos de 

comunicação – como o próprio JST – que possibilitassem conscientizar 

sobre a manipulação e desinformação; 4) ações ecumênicas com a CPT “pela 

paz e pela vida”, denunciando o conservadorismo da Igreja (RUBBO, 2016, 

p. 147). 

  

A estas análises se complementam os resultados de minha pesquisa, como podemos ver 

na análise de João Pedro Stédile sobre a contribuição da CPT (STEDILE e FERNANDES, 

1999, p. 21-22) que, através da Teologia da Libertação, orientou a formação em seminários a 

maioria dos primeiros militantes do MST, misturando “o cristianismo com o marxismo e com 

o latino-americanismo” (STEDILE e FERNANDES, 1999, p.61-62). De acordo com 

depoimentos de Stédile e Edgar Kolling, militantes históricos do MST, O papel 

desempenhado pelos membros da Igreja Católica vinculados à Teologia da Libertação (TdL) e 

pela Comissão Pastoral da Terra em específico, foi essencial para que os trabalhadores sem-

terra do Brasil acompanhassem e se solidarizassem com os demais povos da América Latina e 

na construção de um “ideário latino-americano” (KOLLING, 2015). Acresenta Stédile: 

 

Por outro lado, eu acho que também a influência que a pastoral da terra teve 

nos primeiros passos do MST foi muito importante e a CPT tinha a visão de 

sua própria natureza uma visão internacionalista porque eles vinham da 

Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação extrapolava fronteiras, ela 

foi uma teologia desenvolvida em toda a América Latina. O Próprio D. 

Pedro Casaldáliga viaja com frequência para América Central, escrevia 

textos... Os Padres e Irmãs que faziam o trabalho pastoral com os sem-terra 

eram formados nessa visão da Teologia da Libertação de acompanhar os 

processos que havia na América Latina... o próprio assassinato de D. Oscar 

Romero, eu me lembro causou muito impacto, em El Salvador (STEDILE, 

2015). 

 

 Kolling destaca como era a influência da CPT e da Teologia da Libertação: 

E a gente precisa considerar que o MST nasceu naquele contexto histórico 

de 1979. Em 19 de julho de 79 teve a revolução nicaraguense, e pela relação 

da Teologia da Libertação com a revolução teve muita influência, sabe, 

muita mística em torno desta revolução, da revolução cubana. Então eram as 

duas, digamos, tinham uma relação desde a igreja, inclusive, de afetividade, 

via canções, via mística. Cristãos que tinham ido à Nicarágua. Porque como 

a Nicarágua envolveu os cristãos no processo revolucionário, então a igreja 

trouxe muito pra cá. A Teologia da Libertação trouxe muito pra cá. Mais até 

que de cuba que, digamos, tinha um pouco mais essa linha mais dura... então 

digamos, a gente antes ainda de entrar no MST, pela participação na igreja, 

nós tínhamos essa simpatia com os processos revolucionários, com os povos 
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da América Latina, (…) cantávamos canções com um ideário latino-

americano, pátria grande... (KOLLING, 2015). 

 

 Assim, a solidariedade começa a se desenvolver nos sem-terra antes mesmo da 

consolidação de sua organização graças à ação da Teologia da Libertação e das experiências 

individuais de militantes. Stédile conta como companheiros sem-terra em 1982, antes mesmo 

da fundação do MST, foram a uma reunião da luta pela terra no Peru a convite e com a 

intermediação da CPT. A documentação da Coordenação Nacional do MST confirmou a 

informação. 

Após trabalhar com os documentos das instâncias deliberativas do MST, minhas 

impressões caminharam no mesmo sentido das conclusões de Rubbo. Por outro lado, a 

dissertação atual pude trazer novas informações complementares, obtidas de fontes diferentes 

das que foram levantados pelo Rubbo (2016). Embora, não temos dúvidas que elas estejam 

longe de se esgotarem, podendo, ainda, acrescentar muito à história da construção do 

internacionalismo do MST. 

 Tendo como fonte sobretudo do Jornal Sem Terra e entrevistas com dirigentes do MST, 

Rubbo (2013; 2016) destaca o papel importante dos valores de solidariedade embutidos na 

TdL como sendo responsável pela primeira injeção do internacionalismo. “Como princípio, o 

internacionalismo do MST significa, em primeiro lugar, a obrigação da solidariedade 

internacional para com as populações desfavorecidas em todo mundo, não importando a 

postura ideológica que ela tenha” (RUBBO, 2013, p. 169). Para o período a prioridade 

política para o MST era a sua consolidação nacional. Ainda assim, houve uma ampliação dos 

contatos internacionais no período de 1985 a 1989. 

 

1.3 SOBRE O RESULTADO DA PESQUISA 

 

Ao final, a dissertação, após muitas mudanças de caminhos e objetivos, ficou 

estruturada da seguinte forma: O próximo capítulo, “A Nicarágua e a vocação 

internacionalista do MST”, busca explicar o contexto histórico em que a revolução 

nicaraguense e o MST surgiram, expondo as condições do capitalismo e do imperialismo 

estadunidense na América Latina, em particular no campo, com as transformações na 

agricultura, os efeitos do neoliberalismo e os processos políticos maiores, tais como a 
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derrubada da ditadura da família Somoza na Nicarágua e a transição para o fim da ditadura 

civil-militar no Brasil. 

Esse contexto explica também as condições para o surgimento de outras novas 

organizações da classe trabalhadora no campo em toda a América Latina. Foram construídos 

numerosos movimentos e associações indígenas, camponês e quilombola. Apesar de sua 

diversidade, suas características peculiares, considerem todos como novos movimentos 

sociais do campo. Este esforço de contextualização procura apontar as possíveis razões para o 

contato do MST com a revolução sandinista e as organizações camponesas daquele país e 

porque frutificaram em forte solidariedade e internacionalismo. 

No capítulo seguinte expus, a partir da pesquisa nas fontes, o processo histórico da 

institucionalização da revolução sandinista e do desenvolvimento do MST, ambos a partir de 

1985, levando em consideração o contexto histórico latino-americano, nicaraguense e 

brasileiro. O fio condutor da história transnacional é o desenvolvimento do internacionalismo 

e das relações internacionais do MST. Assim, pude mostrar como se dava na prática o 

internacionalismo do MST com a revolução sandinista e como isto se inseria na construção 

maior do internacionalismo do MST. 

Optei por seguir o mais rigorosamente possível a ordem cronológica dos 

acontecimentos. No capítulo final, “A Nicarágua não está sozinha”, segue a mesma estrutura 

narrativa dos capítulos anteriores para mostrar como a crise política e econômica na 

Nicarágua e no Brasil afetaram a revolução e o MST, respectivamente. Dá atenção especial 

para a ação internacionalista e de solidariedade, exigindo uma intensificação destas ações, ao 

mesmo tempo em que, pela dinâmica de desenvolvimento das relações internacionais do 

MST, se aprofunda o vínculo e a cooperação do MST com as organizações camponesas 

latino-americanas além de Nicarágua e com organizações fora da região. As demandas e a 

complexidade destas novas relações e oportunidades vai causar o MST a profissionalizar o 

tratamento das relações internacionais. Assim, foi criado o Setor de Relações Internacionais e 

a seleção e capacitação dos representantes foram tratadas criteriosamente. Um período de 

descobertas que anuncia algumas das razões de um decréscimo marcante na antiga 

centralidade da relação sem-terra/sandinista, sinalizando o fim do internacionalismo do MST 

com a Nicarágua. 

As considerações finais são um esforço de fazer uma síntese desse processo histórico, 

explicando as razões do surgimento e do ocaso da ação internacionalista do MST com a 

Nicarágua, o que ela significou para a história do internacionalismo do Movimento Sem Terra 

e reflexões metodológicas para aprofundar o estudo do tema. 
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2 – NICARÁGUA E A “VOCAÇÃO INTERNACIONALISTA DO MST 

 

Este capítulo pretende introduzir o tema e discutir em três escalas diferentes – 

internacional, nacional e entre as organizações políticas de base local – o contexto histórico 

que abre a década de 1980, recorte temporal de nossa pesquisa. Busca apresentar a formação 

do que João Pedro Stédile chama da “vocação ideológica internacionalista” do MST 

(VIEIRA, 2011, p. 182) e quais as circunstâncias que levaram a organização aproximar as 

organizações de vanguarda dos conflitos dos países da América Central, especificamente a 

Nicarágua, durante o período. 

Neste capítulo abordo o contexto geopolítico em que a Nicarágua esteve inserida 

durante a década de 1980, expondo resumidamente a política norte-americana do Governo 

Reagan para a América Central, conhecida como “doutrina Reagan”, a posição soviética, as 

iniciativas diplomáticas de países latino-americanos e a posição nicaraguense (JGRN1 e 

governo da FSLN). 

 

2.1 CONTEXTO BRASILEIRO E CONDIÇÕES PARA A APROXIMAÇÃO ENTRE MST 

E NICARÁGUA 

 

No Brasil, os anos 1980 ganharam o nome de “década perdida”, mas também foram 

anos quando “o poder popular” foi expresso pelos movimentos dos povos que derrubaram 

ditaduras em diversos países. Nas Filipinas, no Haiti, na Alemanha Oriental, a mobilização 

em massa, em números impossíveis de reprimir, marcou a década. Brasil também tinha seu 

lugar neste processo histórico com as mobilizações “Diretas já!” e “Nunca mais!”. 

A revolução nicaraguense antecipou esta onda. Em julho de 1979, avançando com 

forças políticas e armadas, a Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) derrubou o 

poder concentrado nas mãos de uma família, os Somoza, por mais que quatro décadas. No 

Brasil, onde o poder popular não-bélico insistentemente pressionou o regime militar-civil, em 

poder desde 1964, a redemocratização iria demorar até janeiro de 1985. 

                                                 

 

1 Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional 
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A revolução nicaraguense inspirou muitos movimentos e organizações populares com 

sua capacidade de conquistar o poder e instalar uma administração nacional com a pretensão 

de transformação profunda. O MST foi um destes movimentos energizados pelos Sandinistas. 

As relações entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e os Sandinistas podem 

ser diferenciadas em duas frentes.  

A primeira base foi de fundamento cristão de fraternidade humana baseada em origens 

similares. Ambos o MST e a FSLN tinham raízes no movimento católica da Teologia da 

Libertação, com suas Comunidades Eclesiásticas de Base (CEBs). Como sinaliza Stédile em 

diversas entrevistas, a ideologia, teologia e rede de instituições estabelecidas pela igreja foi o 

berço e mão materna do MST (STEDILE e FERNANDES, 1999). Por ser um movimento que 

nasceu na América Latina nos anos 1960, a Teologia da Libertação sempre teve uma 

orientação internacional, da solidariedade entre os povos, especialmente os pobres da terra, 

que Jesus atendeu nas histórias da Bíblia. Assim, a solidariedade ao povo e à revolução 

nicaraguense foi quase automática. Esta relação foi construída nas campanhas de denúncia e 

apoio por vezes em contato com órgãos do estado nicaraguense, como a embaixada no Brasil, 

com organizações da classe trabalhadora ou com redes de apoio do Brasil e outros países. 

A segunda frente foi a construção de relações com as entidades similares ao MST, os 

movimentos dos trabalhadores rurais e pequenos agricultores. Nos anos 1980, os mais 

importantes foram a Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) e a Unión Nacional de 

Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG). A ATC teve suas origens em comitês de 

base nos anos 1970. Reprimidos pela ditadura somozista, a ATC se organizou 

clandestinamente em março de 1978 (LUCIAK 1987). Depois da vitória sandinista, delegados 

dos comitês estabeleceram a ATC abertamente no final de 1979. A ATC cresceu para incluir 

produtores agrícolas também, mas as demandas contrarias dos trabalhadores e produtores 

fizeram necessária a criação de novas organizações. Os “camponeses grandes” (LENIN, 

1899) se juntaram em antigas organizações e a UNAG se formou em 1981 para defender os 

interesses dos pequenos e médios camponeses com terras próprias (LUCIAK, 1987). Durante 

o período examinado no presente estudo, o MST desenvolveu articulações políticas de classe, 

cooperação técnica, intercâmbios e diversas outras atividades com as duas organizações. 

A separação destes aspectos é apenas para fins de análise. Na prática estavam 

indissociáveis. Os anos 1984 a 1986 foram os primeiros desta relação internacional entre o 

MST e o estado nicaraguense. No arquivo da Secretaria Nacional do MST, os documentos 

internos mostram o apoio e solidariedade do MST com a Revolução Sandinista. Fazem 

referência ao “povo nicaraguense” e “a revolução/processo revolucionário nicaraguense”. 
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A nós interessa saber o porquê da preferência das Relações Internacionais do MST 

pela América Latina e como essa relação influenciou o recém-nascido movimento social e por 

que a Nicarágua? A massa documental dos anos 1980 revela um peso grande da Nicarágua, El 

Salvador e outros países centro-americanos nas atividades internacionais do MST, 

estimulando questionamentos. Por exemplo, o que explica a América Central ter tido um peso 

tão grande neste primeiro momento da história das relações internacionais do MST ao invés 

do bloco de países e organizações socialistas, como a Cuba e a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. 

Para começar a responder para essas indagações, vale um trabalho de apresentação do 

contexto histórico nas escalas brasileira e mundial do período pós Segunda Guerra Mundial. 

 

2.2 CHEGANDO AOS ANOS 1980: AS TRANSFORMAÇÕES CAPITALISTAS 

 

O problema da fome foi visto nos anos após a II Guerra Mundial como uma das 

principais fontes da instabilidade produzida pela guerra, algo que poderia derrubar a paz tão 

recentemente reestabelecida ao custo de dezenas de milhões de vidas. Em 1948, a 

Organização das Nações Unidas completou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Em artigo XXV, a declaração estabelece o “direito” de todas e todos ter “um padrão de vida 

capaz de assegurar-lhe [...] alimentação e [...] segurança em casos de perda dos meios de 

subsistência em circunstâncias fora de seu controle”. A partir destas preocupações e 

demandas, muitos representantes de estado, de negócios e cientistas procuraram aumentar a 

produção e distribuição de alimentos com argumentos de estar dedicados a resolver o 

problema da fome com o abastecimento adequado para todo mundo (RUBIO, 2014).  

Foi neste contexto que novas tecnologias de melhoramento de produção de grãos 

como milho e trigo foram desenvolvidas com o apoio da família Rockefeller, que fez sua 

fortuna os EUA criando um monopólio vertical de beneficiamento de petróleo. Durante os 

anos 1950, seu cientista líder, Norman Borlaug, criou modelos de produção que combinava 

experimentação genética com os cultivares e com novos insumos e venenos de base 

petrolífera. Outro desenvolvimento importante nos anos 1950 foi a criação do conceito de 

“agribusiness,” a sistematização das redes de pesquisa, produção, beneficiamento e 

distribuição de alimentos da fazenda até o supermercado (DAVIS; GOLDBERG, 1957).  
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As implicações políticas foram presentes desde o início, vendo alimentos como fator 

de controle social. De fato, os EUA, mais que outros países, inovaram para produzir mais do 

que precisavam para abastecer seu próprio povo. O excedente foi usado como assistência 

“humanitária”; entre aspas porque a prática de distribuir alimentos a paraquedas (dumping) 

serviu para mudar hábitos alimentares tradicionais e prostrar o campesinato local, que não 

conseguiu ganhar uma renda suficiente em competição com alimentos grátis chegando do céu. 

No contexto da “Guerra Fria” dos anos 1947 a 1991,2 Borlaug em si via seu maior sucesso no 

fomento de uma “Revolução Verde”, conceito dele para caracterizar o poder de seu pacote 

agrícola em amenizar o sofrimento do sistema capitalista e assim tirar a razão da Revolução 

Vermelha comunista (BORLAUG; DOWSWELL, 2004). 

No Brasil, nos anos anteriores ao golpe de 1964, a questão da fome foi muito presente. 

Na expansão dramática de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, a classe trabalhadora 

sofreu a carestia e escassez de tudo. No campo, a produtividade foi travada pela 

improdutividade dos latifúndios e de camponeses e trabalhadores rurais maltratados. Foram 

regulares os debates sobre os direitos trabalhistas e reforma agrária para os camponeses. O 

Brasil viveu suas primeiras desapropriações de terras para fins de reforma agrária e políticas 

públicas voltadas para o trabalhador do campo. Os exemplos maiores das políticas de governo 

foram o Estatuto do Trabalhador Rural (ETR) de 1963 e o Estatuto da Terra (ET) de 1964.  

Acompanhando o processo, o Partido Comunista do Brasil (PCB) organizou um 

movimento sindical de trabalhadores rurais desde os anos 1940. Reprimido em 1947 pela 

pressão dos gringos no governo brasileiro, até na clandestinidade o PCB conseguiu construir a 

primeira organização nacional, a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil 

(ULTAB). Com aprovação do ETR, no final de 1963 líderes do ainda clandestino PCB foram 

eleitos para controlar a primeira organização oficial dos trabalhadores rurais e camponeses e 

agricultores familiares, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG). Segundo o antropólogo Mário Grynszpan, 

De modo mais amplo, foi aquele período em que se conformaram novas 

categorias de percepção do mundo rural e de seus problemas, agora vistos 

como questões sociais, ou como questão agrária, cuja solução demandava 

medidas políticas, a principal delas, a reforma agrária (2003, p. 318). 

                                                 

 

2 Durante o período da Guerra Fria uma tensão política, econômica e militar existia entre dois polos, o capitalista 

liderado pelos Estados Unidos da América e o socialista, capitaneado pela então União Soviética (URSS). A 

ação dessas duas forças influenciava as relações sociais em todos os lugares do mundo. As forças políticas, 

fossem elas de esquerda ou de direita, mesmo que a contragosto, posicionavam-se sob a sombra destas forças 

maiores. 
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A questão agrária – essencialmente, a relação entre o campo e a cidade, entre 

agricultura e industrialização e a sociedade por cada uma criada – ia continuar a provocar 

debates e demandar atenção. Mas, a partir do final de março de 1964, quem ia comandar a 

resposta para a questão mudou totalmente com o golpe militar-civil. O novo regime perseguiu 

as organizações dos trabalhadores rurais associadas com o PCB e a ala progressista da Igreja 

Católica (GRYNSZPAN, 2003). Com a ideia da necessidade da Reforma Agrária disseminada 

e enraizada na maioria da população, inclusive das grandes cidades, a ditadura fez uma 

prioridade de produzir a primeira lei nacional de política agrária – o Estatuto da Terra. O 

governo dos Estados Unidos, através da Aliança para o Progresso, também insistisse que todo 

país participando nos benefícios do programa tivesse uma lei de reforma agrária 

(MEDEIROS, 2019). Assim, a questão persistiu candente mesmo após o golpe e a repressão, 

assombrando os militares brasileiros e o imperialismo estadunidense.  

Percebendo a urgência de resolver a questão, o novo presidente, o General Castelo 

Branco, organizou um grupo de trabalho de civis e políticos a compor uma lei para ser 

aprovado no congresso. A oposição entre os próprios apoiadores dos golpistas, especialmente 

os latifundiários (tipo Bancada Ruralista atual), lutaram para fazer de que a lei serviria menos 

para distribuir terras e mais para distribuir recursos para transformar – ler “modernizar” – as 

terras improdutivas em propriedades produtivas. O ET que resultou foi sancionado em 

novembro de 1964. Sobre ela, o Grynszpan (2003) observa 

que o Estatuto incorporava um linguajar, uma terminologia, que era 

característico da conjuntura prévia ao golpe. “Justiça social” era uma 

expressão presente na mensagem que encaminhava a lei ao Congresso, (...) 

Em um contexto de repressão, a reforma agrária finalmente aprovada, ainda 

que incorporasse elementos do quadro anterior, fazia-o com um sentido 

distinto. O Estatuto da Terra se inscrevia em um projeto autoritário mais 

amplo, ganhando um sentido de desmobilização, excluindo a participação 

direta dos trabalhadores rurais. À ênfase política, característica dos debates 

anteriores, substituiu-se a econômica, subordinando-se a reforma ao 

objetivo, este sim prioritário, de aumentar a produtividade e a oferta de bens 

agrícolas, visto como fundamental para a promoção do progresso social e 

para a consolidação de uma classe média rural (p. 319). 

 

Assim, de 1965 aos anos 1970, o estatuto funcionaria como condutor maior da 

consolidação da Revolução Verde no Brasil, ajudando o país ser um dos maiores produtores 

de alimentos no mundo, contribuindo não para democratizar o acesso à terra e sim para sua 

maior concentração sob o controle de um número cada vez menor de donos. Fez parte da 

chamada modernização conservadora no Brasil o aprofundamento da relação entre crédito e a 

agricultura brasileira, com forte incentivo do Estado (liberdade à política de crédito, 
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incentivos fiscais, desoneração de impostos de renda e terra, aporte direto de fomento à 

produção e comercialização, etc.). Explica Monica Pereira (2012): 

Este ciclo de inovações, cujo objetivo foi de intensificar a oferta de 

alimentos, iniciou com os avanços tecnológicos do pós-guerra, com um 

programa de valorização do aumento da produtividade agrícola por meio de 

uma tecnologia de controle da natureza de base cientifico-industrial, a fim de 

solucionar a fome no mundo, visto que na época se considerava a pobreza, e 

principalmente a fome, como um problema de produção (p. 685). 
 

Outra face foi a integração técnica da agricultura à indústria, com apoio da pesquisa 

dos institutos públicos (SILVA, 1982). A intensificação do consumo industrial pela 

agricultura, com implantação de subsetor industrial de insumos e bens de capital para a 

agricultura e a modernização da indústria processadora de produtos rurais, fez constituir 

“verdadeiros sistemas agroindustriais interligados” (DELGADO, 2012, p.16). Ironicamente, 

os agricultores que declamaram mais contra o governo ativo e forte do presidente civil que foi 

deposto, se tornaram grandes beneficiários de subsídios públicos no contexto da ditadura. Foi, 

então, o ET, uma contrarreforma agrária (MEDEIROS, 2019). 

O mundo na virada da década de 1970 para os anos de 1980 ainda estava mergulhado 

na Guerra Fria. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os principais quadros militares dos 

países latino-americanos foram formados nas escolas de guerra dos EUA, com forte 

sentimento anticomunista. Especialmente depois da revolução cubana em 1959, vista como 

uma conquista da URSS no quintal dos EUA, a América Latina foi tomada de assalto pelos 

militares sob tutela dos estadunidenses. Apoiado pelas burguesias locais, inseridas na 

estrutura de dependência desde o berço, os militares e as oligarquias fizeram causa comum na 

repressão de qualquer institucionalização das forças populares. Segundo Florestan Fernandes 

(2009, p. 27), o capitalismo estadunidense organizava seu controle abaixo do “imperialismo 

total”, onde 

a dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis da ordem social, 

desde o controle da natalidade, a comunicação de massa e ao consumo de 

massa, até a educação, a transplantação maciça de tecnologia ou de 

instituições sociais, a modernização da infra e da superestrutura, os 

expedientes financeiros ou do capital, o eixo vital da política nacional etc. 

Segundo esse tipo de imperialismo demonstra que mesmo os mais avançados 

países latino-americanos ressentem-se da falta dos requisitos básicos para o 

rápido crescimento econômico, cultural e social em bases autônomas. 

 

Este trecho de Fernandes, originalmente publicado em 1973, mostra a consciência de 

alguns intelectuais na convivência com as consequências da Guerra Fria. Essa subordinação 

das esferas socioeconômicas dos países dependentes ao jugo do capital era perceptível pela 

intelectualidade latino-americana ao mesmo tempo em que se desenvolvia, mostrava os 
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limites do desenvolvimento econômico com autonomia e como paulatinamente subordinava 

essas diferentes esferas sociais.  

Uma marca fundamental do imperialismo total foi a grave crise global de 1973, que se 

repetiu com a Revolução Iraniana em 1979. Conhecida como a crise do petróleo, ela causou 

problemas bem além do setor energético. Quando os países produtores maiores de petróleo do 

mundo resolveram cortar a produção em espera para preços melhores, eles estimularam uma 

série de reações que abalaram completamente o setor financeiro mundial. Uma resposta dos 

bancos foi de aumentar juros, um aumento que afetou empréstimos futuros bem como os já 

feitos. De repente, as dívidas externas de países como Brasil cresceram exponencialmente.  

A elevação das taxas de juros praticadas no mercado financeiro internacional 

atingiu as economias latino-americanas, que haviam tomado emprestadas 

grandes somas durante a década de 1970. Aqueles empréstimos foram 

concedidos a taxas de juros variáveis, condicionadas à variação das taxas dos 

governos dos Estados Unidos e do Reino Unido. A elevação dos juros, nesses 

países, levou ao aumento abrupto dos serviços da dívida latino-americana, em 

um momento em que os preços das matérias-primas e outros produtos 

tradicionais de exportação entravam em um ciclo de baixa no mercado 

internacional. Em poucos meses, os países latino-americanos viram aumentar 

os seus encargos financeiros, ao mesmo tempo em que diminuíam suas 

receitas de exportação. Esse foi o mecanismo que enfraqueceu sobremaneira a 

capacidade de atuação internacional dos países da região (CARDOSO, 2013, 

p. 290). 

 

Assim, a crise se espalhou. Cresceu a miséria, o desemprego e a instabilidade, 

influenciando mudanças na distribuição e nos meios de produção e colocando limites na 

capacidade dos estados de bem-estar social. Os números do abismo da desigualdade social são 

exemplo disso. No Peru, Venezuela, Guatemala e México, mais de um terço da renda ficava 

com os 10% mais ricos. O Brasil nos anos 1980 era “monumento de injustiça social”, com os 

20% mais ricos abocanhando dois terços da renda (HOBSBAWM, 1995, p. 397). Um ciclo de 

crescimento na América Latina, inclusive o suposto “milagre econômico” da ditadura 

brasileiro, foi terminado abruptamente. 

Como vem sendo exposto, esses desenvolvimentos a escala nacional estiveram ligados a 

um processo internacional, que agiu diretamente no seu desenvolvimento e em suas 

contradições. De acordo a alguns autores e autoras, essa nova fase do desenvolvimento de 

capitalismo vem sendo chamada de globalização neoliberal ou neoliberalismo (DARDOT; 

LEVAL, 2014). Nesta fase, as elites aceitaram os argumentos de economistas como Milton 

Friedman (2010 [1962]), da Universidade de Chicago, de que “a mão invisível do mercado” 

deve ser permitida a determinar o que é melhor para a sociedade, com o mínimo de 

intervenção estatal. É uma inversão das ideias da escola do economista John Maynard 



28 

Keynes, que orientaram as economias políticas do mundo desde a Grande Depressão dos anos 

1930.  Chile sob controle do ditador General Augusto Pinochet ganhou fama como um 

laboratório do neoliberalismo. Lá, num governo autoritário, economistas que treinaram com 

Friedman em Chicago nos anos 1955 a 1963 conseguiram experimentar reformas do jeito que 

queriam (KANGAS, 1997). Assim, a ideologia ganhou espaço nos principais países do 

capitalismo central, os EUA com Ronald Reagan e a Inglaterra com Margaret Thatcher. Na 

periferia do sistema, a estratégia foi utilizar as instituições internacionais para impor políticas 

neoliberais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Para o restante da 

América Latina, foi negociado em 1989 um “consenso” entre presidentes em Washington. O 

combinado foi uma receita de ajustamentos estruturais que os países da região precisavam 

fazer para receber tratamento favorável do FMI.   

No Brasil e outros países, foram abandonadas diversas políticas de apoio para a 

agricultura, inclusive uma estrutura de institutos que subsidiaram a produção de commodities. 

O fato de que o capital internacional passou a ter o poder de impor políticas neoliberais 

afetando igualmente os setores sociais de diferentes países. As mudanças no Brasil e em 

outros países da região estimularam mais concentração, provocando graves problemas para os 

pequeno e médio produtores, bem como os trabalhadores rurais. Segundo a socióloga Flavia 

Vieira Braga (2011), a escala dos problemas no campo abriu espaço para o ressurgimento de 

movimentos sociais. Enfrentados por problemas similares, os camponeses das diferentes 

culturais de variados países também perceberam as possibilidades de realizar ações coletivas a 

nível transnacional (MARTINEZ-TORRES; ROSSET, 2010, p. 150).  

 

2.3 AMÉRICA CENTRAL NA POLÍTICA INTERNACIONAL: DE “PÁTIO TRASEIRO” 

A “PÁTIO DIANTEIRO” DOS ESTADOS UNIDOS 

 

Ao longo da década de 1980, a América Central viveu a brutalidade de guerras civis e 

ditaduras, mas também períodos de esperança, experiências de democracia renovada e 

solidariedade. Depois da Revolução Sandinista, as guerras civis na América Central atraíram 

muita atenção. Em El Salvador, a vitória dos Sandinistas inspirou a Frente Farabundo Marti 

de Libertação Nacional (FMLN) se formar para agrupar diversas organizações revolucionárias 

e explodir outra guerra civil. Sofrendo intervenções dos EUA a favor da situação, a guerra 

continuou por 12 anos ao custo de mais que 75.000 vidas. Na Guatemala, o governo militar 
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antecipou com uma campanha de repressão violenta o ressurgimento das organizações de luta 

armada que desde o golpe de 1954 lutavam para derrubar os governos autoritários aliados aos 

EUA. Com bases em Honduras, os Estados Unidos tentaram coordenar campanhas de contra 

insurgência para retomar a iniciativa dos Sandinistas (DUNKERLY, 1988). 

Ronald Reagan assumiu a presidência dos Estados Unidos da América em 1981 tendo 

como um dos pilares de sua campanha eleitoral a crítica à política externa de seu antecessor 

(Jimmy Carter 1977-1981) e propor o reestabelecimento da hegemonia estadunidense na 

América Latina (Matijascic, 2014, p. 31). A política externa de seu governo ficou conhecida 

como “Doutrina Reagan”, calcada no pensamento neoliberal que estava em ascensão em seu 

país. 

A analista internacional Vanessa Matijascic viu no Grupo de Santa Fé e seu 

Documento de Santa Fé I, de maio de 1980, os fundamentos para a política estadunidense 

para a América Latina na década de 1980. Este grupo apoiou a candidatura de Reagan à 

presidência, e ao longo dos anos 1980 serviu como Think Thank neoconservador. Uma 

consequência prática do Documento de Santa Fé I foi a obrigação dos Estados Unidos 

aumentar seu apoio político e econômico ao aparato opressor dos estados latino-americanos 

que fossem aliados dos EUA, para combater as insurgências revolucionárias. 

Menéndez (1982) cita o apelido de “miniplano Marshall” dado ao plano de Reagan 

para a América Central e Caribe, proposto no início de seu mandato. Contudo, aponta os 

limites e contradições dessa política exterior estadunidense para a região. Ela estava, na visão 

de Menéndez, baseada numa cegueira americana que ainda via a geopolítica com forte viés da 

guerra fria, enxergando influência soviética em todo e qualquer conflito e agitação nos países 

e uma postura intransigente de polarização entre seus aliados e quem não se subordinava a 

seus interesses. 

A proposta de Reagan é classificada por Menéndez como irrisória do ponto de vista 

econômico, porque o volume total de recursos estava muito aquém das necessidades dos 

países (em 1982 estimava-se o montante de 350 milhões de dólares), voltado para 

investimento privado norteamericano principalmente na área de comércio, quando os países 

subdesenvolvidos da região careciam de infraestrutura básica (crítica feita inclusive por 

governos alinhados aos EUA). Por fim, a distribuição do parco recurso seria muito desigual, 

com uma parte desproporcional (34%) destinada a El Salvador (Menéndez, 1982, p. 15).  

Contudo, havia forte rejeição da sociedade americana à intervenção direta em outros 

países devido ao recente fracasso do Vietnã. Alguns setores da economia americana não 

estavam de acordo com as vantagens propostas por Reagan à importação de produtos de 
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países aliados no Caribe e istmo. Não havia consenso dentro do próprio governo Reagan a 

respeito da forma de conduzir a política externa em países como El Salvador, por exemplo 

(Menéndez, 1982, p. 15). 

Aos EUA interessava reforçar sua presença com base na aliança com os governos e 

oligarquias que historicamente os apoiava de forma subordinada, o que aumentava a distância 

e antipatia do povo desses países. O plano Reagan para a América Central e Caribe era 

complementado por ações militares que caminharam ao mesmo passo. Nesse sentido a OTAN 

promoveu exercício militar de fôlego na bacia do México, exibindo musculatura para Cuba e 

Nicarágua o que incomodou fortemente o governo venezuelano que se esforçou por mobilizar 

o repúdio na OEA, Os EUA investiram no reforço do quartel e base naval de Kayne West, na 

Flórida, equipando-o com novos veículos militares. 

Em suma, para Menéndez o plano inicial de Reagan estava fadado ao fracasso por se 

basear numa postura prepotente e intransigente, baseada em retórica agressiva e ameaças 

beligerantes, apoio econômico irrisório do ponto de vista de valores e destinação dos recursos. 

E falta de apoio contundente da sociedade americana, de setores econômicos, do congresso e 

coesão política dentro do próprio governo. 

Enquanto a URSS paulatinamente se distanciava na esfera diplomática e econômica 

dos países e processos revolucionários na América Latina, os Estados Unidos voltavam maior 

atenção ao seu “quintal” ou, na alusão a Luis Maira (Matijascic, 2014, p. 39), de “pátio 

traseiro” a “pátio dianteiro” com maior mobilização de recursos financeiros, pressão 

econômica, política e militar. 

Considerando as variações de intensidade e de tática ao longo da década de 1980, o 

governo Reagan esteve a todo momento pressionando a Nicarágua e países vizinhos como El 

Salvador, Honduras e Guatemala, articulando as diferentes forças armadas conservadoras 

dentre outros objetivos, para sufocar a revolução sandinista, numa “rede de contenção de 

contrainsurgência” (Matijascic, 2014, p. 46). Negando a possibilidade de suporte logístico dos 

sandinistas a forças revolucionárias em outros países. 

O Grupo de Contadora foi um esforço de países latino-americanos em pavimentar a paz 

na América Central. Inicialmente composta pela iniciativa do governo da Venezuela, que 

desde 1981 demonstrava interesse no “tema” nicaraguense, o grupo envolveu também 

representantes de México e Panamá. O grupo recebeu esse nome por surgir numa reunião dos 

chanceleres destes três países na ilha de Contadora, Panamá, em 08 de janeiro de 1983. 
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Uma das intenções de fundo da Venezuela seria conter a influência cubana na região. 

Outra intenção era evitar a ingerência estadunidense na política interna dos países da América 

Latina. O que não significava um rompimento das relações econômicas com os EUA.  

Apesar do motivo inicial do Grupo ser a política de paz na América Central, logo ele 

passou a abordar outros temas. Essa iniciativa motivou outros países do continente 

(Argentina, Brasil, Peru e Uruguai), a criarem um grupo de apoio à Contadora, que depois se 

fundiu com o mesmo e se tornou o Grupo do Rio. Durante esse processo os temas políticos e 

econômicos da América Latina se somaram à questão da paz. 

Para o Brasil, estava em jogo a ressignificação de suas relações com os 

vizinhos latino-americanos. O período de vigência da ditadura militar havia 

sido marcado pela atuação aberta em favor de soluções autoritárias, o que 

gerou ressentimentos na região. Desde o último governo militar, porém, o 

Brasil havia iniciado um movimento de aproximação, condicionado em parte 

pelas mencionadas dificuldades em suas relações com os Estados Unidos e 

pela necessidade de concertar esforços pela solução da crise da dívida externa. 

Após a formação do Grupo de Apoio, José Sarney discursou na Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em setembro de 1985, reafirmando a prioridade que 

seu governo devotava às negociações de paz na América Central (CARDOSO, 

2013, p. 296). 

 

Em que pese os conflitos internos da luta de classes e a luta política pela 

redemocratização serem talvez os principais fatores da história do Brasil no começo dos anos 

oitenta, a crise econômica caudatária da crise mundial da década anterior e da crise da dívida 

externa, colocava ao Brasil questões comuns às de seus vizinhos de toda a América Latina. 

Assim, não é de se estranhar a manifestação de José Sarney na ONU, apesar de seu vínculo 

histórico com a ditadura e setores retrógados brasileiros como o latifúndio e as oligarquias. A 

necessidade de somar esforços na América Latina era imperativo para a própria sobrevivência 

do Estado brasileiro naquele momento de transição, como veremos a seguir – sem a pretensão 

de aprofundar o tema. 

O governo estadunidense de Ronald Reagan, por sua vez, rechaçou a iniciativa do 

Grupo de Contadora. Candidato do Partido Republicano, Reagan assumiu a presidência dos 

Estados Unidos em 1981. Um dos pilares de sua campanha eleitoral tinha sido uma crítica 

ferina da política externa de seu antecessor, o Democrata Jimmy Carter (1977-1981). Depois 

da vitória dos Sandinistas em 1979, Reagan prometeu que, como presidente, ele ia 

reestabelecer a hegemonia dos EUA na América Latina (MATIJASCIC, 2014). Seu governo 

deu uma nova vida a uma política da Guerra Fria chamada de “roll back (reverter)”, praticada 

pelo governo Dwight Eisenhower quando a CIA coordenou as forças armadas de Guatemala 
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em seu movimento golpista contra o presidente eleito Jacobo Arbenz em 1954 (SCHOULTZ, 

2000). 

Antes das eleições, um grupo de estudiosos encontrou na cidade de Santa Fe, no 

estado americano do Novo Mexico, para desenvolver uma pauta para o candidato Reagan 

frente a questão das relações entre os Estados Unidos e América Latina. Em maio de 1980, o 

autodenominado Comitê de Santa Fé divulgou seu plano, “Uma Nova Política Inter-

Americana para os anos 1980” (KENWORTHY, 1982). Em cada página, o documento lembra 

da Doutrina Monroe de 1823. Segundo ela, os EUA tiveram (e ainda têm) o dever de proteger 

todos os países de América Latina dos perigos de intervenções de potências estrangeiras. Na 

leitura dos experts, a Revolução Sandinista foi o resultado de uma intervenção da União 

Soviética no hemisfério através de seu estado vassalo Cuba. Assim, concluiu o comitê, os 

EUA têm o dever de minar a relação entre Cuba e a União Soviética para assim enfraquecer o 

governo dos Sandinistas e eliminar as possibilidades de que sua revolução servisse como 

modelo para seus vizinhos (COMITÊ, 1980).  

A segunda parte do documento é dedicada a “subversão interna” (COMITÊ, 1980, p. 

9-12). Em consequência desta subversão, os Estados Unidos estavam obrigados a aumentar 

seu apoio político e econômico ao aparato opressor dos estados latino-americanos que fossem 

aliados dos EUA, para combater as insurgências revolucionárias (MATIJASCIC, 2014).  

A equipe de apoiadores ao candidato Reagan indicou a necessidade de o governo 

estadunidense gastar muito mais dinheiro na região, inclusive no desenvolvimento 

econômico, mas especialmente através de incentivos para o setor privado, em coerência com a 

ideologia neoliberal ainda em formação. 

No Brasil, em 1981 havia sido fundado o Partido dos Trabalhadores (PT) e a 

Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT), demonstrando a reorganização 

da classe trabalhadora. No Campo, os sem-terra se organizavam regionalmente. Em 1982, no 

Oeste do Paraná surgia o Movimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste do Paraná 

(MASTRO), seguido por outros movimentos no mesmo estado. Na esfera da política a nível 

nacional acontecia a reforma eleitoral e as eleições para deputados e o adiamento das eleições 

presidenciais para 1984. Na arena política, estava em jogo a disputa entre PMDB e PDS. 

David Maciel (1999) interpreta que no período de crise econômica e do regime 

ditatorial podia-se dividir as forças políticas em disputas no nível amplo entre as forças 

autocráticas e as forças antiautocráticas. Sem abdicar da perspectiva da luta de classes, ele 

localiza no campo de disputa setores dentro do campo político que podiam ser da classe 
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trabalhadora ou não e lutar numa perspectiva de confrontamento à lógica autocrática do 

Estado brasileiro, que tinha em 1982 os militares como dirigentes destas forças autocráticas. 

Nesse sentido, as eleições de 1982 teriam representado, na interpretação de Maciel 

(1999) um momento em que, ainda sob a tutela militar, a luta institucional absorve 

momentaneamente as contradições sociais daquele ano, 

As eleições de 1982 consolidam toda a perspectiva autocrática, imaginada 

pela estratégia de contenção da crise conjuntural adotada pelo governo, 

desde as reformas institucionais de 1982. A esfera de representação política 

consegue canalizar para o seu interior as contradições sociais e os conflitos 

políticos emanados do processo da luta de classes, amplificando os canais de 

interlocução das diversas frações do bloco no poder com o Estado e 

passivizando particularmente as demandas antiautocráticas defendidas pelos 

movimentos sociais das classes subalternas. Este processo se realiza 

efetivamente no fortalecimento dos partidos vinculados às diversas frações 

do bloco no poder, principalmente o PDS e o PMDB, na ampliação da 

inserção institucional dos setores da oposição vinculados ao campo de 

interlocução liberal, tanto na esfera da representação política quanto na 

esfera da representação burocrática com a conquista de executivos estaduais, 

e na subrepresentação da oposição antiautocrática no processo eleitoral 

(MACIEL, 1999, p. 329). 

 

Contudo, a despeito dessa “passivização” apontada pelo autor, como dissemos acima, 

algumas organizações da classe trabalhadora, estavam ainda sendo construídas e o campo 

político ainda era muito restrito, o que inclui, como veremos ao longo da década de 1980 o 

uso da força e repressão, como acontecia com os sem-terra desde o exemplo emblemático de 

Encruzilhada Natalino, tido pelo MST como um de seus marcos fundadores. 

Em 1983, a postura do governo Reagan na Guerra Fria foi inscrita na Diretriz de 

Segurança Nacional No 75. Segundo ele, “Os Estados Unidos devem [...] apoiar os estados do 

Terceiro Mundo que tenham a vontade a resistir a pressão da União Sovietica ou opor as 

iniciativas soviéticas que são hostis aos interesses dos EUA” (UNITED STATES, 2001). Foi 

em seu discurso anual ao congresso em 1985 que Reagan revelou ao mundo a sua doutrina, 

“We must stand by all our democratic allies. And we must not break faith with those who are 

risking their lives – on every continent, from Afghanistan to Nicaragua – to defy Soviet-

supported aggression and secure rights which have been ours from birth.” A meta foi a 

reversão da “expansão territorial” da URSS, e apoio para as forças contra-revolucionárias de 

Nicarágua – os Contras – foi o meio (UNITED STATES, 2001). 

Em janeiro de 1983 foi apresentada ao Congresso brasileiro a emenda Dante de 

Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente da república. Apesar desse evento, as 

articulações políticas pela campanha “Diretas Já!” só começou a ganhar corpo no segundo 
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semestre e ser lançada oficialmente em janeiro de 1984. O governo brasileiro seguia a luta 

para controlar a crise econômica, que estava acompanhada na crise política da transição do 

governo militar para o governo civil. Uma disputa pela hegemonia no bloco no poder. No 

final de 1982 o governo brasileiro tinha batido à porta do FMI e aceitado seu receituário, 

apresentando plano de superávit e outras medidas que induziram à recessão econômica. 

No campo da classe trabalhadora, o movimento sindical avançava na sua 

reorganização com a fundação da Central única os Trabalhadores (CUT) em agosto daquele 

ano. Na Nicarágua as negociações para as eleições chegaram à definição da realização do 

pleito no ano seguinte. Como resultado das negociações, os sandinistas cedem a anistia aos 

nicaraguenses que saíram do país após o triunfo da revolução. Em dezembro foi anunciado 

oficialmente as eleições para presidente e Assembleia Constituinte. 

O processo eleitoral se inicia em janeiro de 1984, um mês intenso para o objeto de 

nossa pesquisa. Na Nicarágua começavam os trabalhos constitutivos para as eleições. Nos 

EUA foi apresentado um documento crucial para o plano Reagan, o Informe Kissinger de 

1984, elaborado pela Comissão Bipartidária Nacional para a América Central, dirigida pelo 

antigo chefe da segurança nacional dos EUA Henry Kissinger. Este documento analisa 

propostas para a ação dos Estados Unidos na América Central além de buscar legitimar a 

política externa de Reagan, que enfrentava forte oposição na sociedade e no Congresso, em 

especial na Câmara dos Deputados, onde o Partido Democrata era maioria. 

O Informe Kissinger, na visão do historiador Fred Maciel (2013), propunha a mudança 

da estratégia de “contenção passiva para uma contenção ativa no combate às tropas 

sandinistas e ao povo nicaraguense”. Comenta o Maciel (2013):  

A partir desse momento a guerra prolongada foi o foco das ações 

estadunidenses, especialmente com a ameaça do uso da força sem combater, 

ou seja, pela dissuasão através de discursos políticos ideológicos sob a 

ameaça de intervenção. O quadro de guerra de baixa intensidade dos Estados 

Unidos contra a guerra total de defesa da Nicarágua estava colocado em 

prática (p.132). 
 

A escolha por manter a contínua ameaça e o desgaste político-militar proposta pelo 

governo Reagan com sustentação no Informe Kissinger contrasta com as esperanças de 

solução nacional com o processo eleitoral e constituinte, que se iniciaram no mesmo mês. A 

guerra de baixa intensidade versus a mobilização total da Nicarágua, limita e desgasta o 

avanço da pacificação e (re)construção da Nicarágua. Como veremos, a estratégia do Governo 

Reagan baseada no informe Kissinger foi crucial para a derrota dos Sandinistas. 
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Em janeiro foi lançada a Campanha Diretas Já em Curitiba, Paraná. Neste mesmo 

estado, na  cidade de Cascavel, acontecia o primeiro Encontro Nacional do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, fundando oficialmente este movimento popular. Foram 

reunidas 92 lideranças rurais de 16 estados. Previamente foram realizados encontros 

estaduais, onde “já estavam apontando a necessidade de criar-se um movimento nacional de 

luta pela reforma agrária” (MST, 2019), 

Neste primeiro encontro nacional foi definida a necessidade de um 

movimento autônomo dos camponeses.  Autônomo dos partidos, igreja e 

sindicatos.  Mas aliados a eles. E definiu-se que deveria ser um instrumento 

de organização da luta de massa dos camponeses.  Assim nasceram os 

objetivos gerais da organização, as formas de luta, os compromissos, a forma 

de mobilização e organização, alianças, articulação e relação com governos a 

nível estadual e nacional (MST, 2019, p. 02). 

 

Esta perspectiva foi sintetizada na palavra de ordem “Terra para quem nela trabalha e 

vive”. Do Documento Final, apenas uma menção a questão para além das fronteiras 

brasileiras, quando faz menção ao estrangeiro na reivindicação que as terras em posse de 

estrangeiros deveriam ser expropriadas. Neste Encontro é projetada a realização do Primeiro 

Congresso do MST, a ser realizado em um ano, em janeiro de 1985. Estava presente nos 

planos dos Sem Terra o convite e uma pauta exclusiva para os representantes de organizações 

estrangeiras. Tão logo surgiu, o MST iniciou suas relações internacionais. 

 

2.4 AS ANTIGAS ORGANIZAÇÕES TRABALHADORAS NO CAMPO E O 

SURGIMENTO DOS NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

As organizações políticas anteriores aos anos 1980 enfrentavam alguns problemas. 

Segundo Maria Elena Martinez-Torres e Peter Rosset (2010), especialistas dos estudos 

agrários, um desses problemas era estarem vinculados a partidos urbanos que não tinham real 

interesse em resolver as questões do campo e, em grande medida entendiam que os 

excedentes produzidos pelo campo deveriam servir para financiar a industrialização. Assim, 

tinham visões similares às elites da direita sobre o atraso do campesinato e a necessidade de 

modernização. Eles compravam a lealdade das organizações do campo através de recursos 

oriundos do Estado (Idem, ibidem). 

Ainda segundo os autores, esse teria sido um dos motivos da frustração de sua base 

social, que em alguns lugares buscou os movimentos de revolução armada. Um exemplo disso 
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são os camponeses da base social da Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) da 

Nicarágua. Outros exemplos podem ser encontrados nas experiências dos camponeses em El 

Salvador, Guatemala e, em certas regiões de México, Colômbia e Peru (VIEIRA, 2011). 

As vezes as organizações camponesas que não seguiram o caminho da luta armada 

serviram para os interesses eleitorais urbanos, numa relação clientelista de suas lideranças, 

onde estas negociavam com os partidos políticos e governos para manter a paz social, 

recebendo assistência social para sua colaboração com o status quo. Apesar de suas lutas a 

favor de seus sócios, as organizações tiveram dificuldades de escapar sua  subordinação aos 

interesses alheios às questões dos camponeses, contribuindo assim para manter o estado das 

coisas (MARTINEZ-TORRES; ROSSET, 2010). No Brasil, o Movimento Sindical dos 

Trabalhadores Rurais (MSTR), iniciado no Brasil pela CONTAG no final dos anos 1960, 

exemplifica o argumento (HOUTZAGER, 2004).  

Especialmente nos anos 1980, movimentos sociais começaram a desafiar as relações 

pactuadas. Especialmente com o crescimento da influência da ideologia neoliberal as 

condições de vida no campo só pioravam, e os sindicatos raramente tomavam atitudes de 

resistência. Assim, movimentos sociais se formaram para tentar melhorar a situação 

(MARTINEZ-TORRES; ROSSET, 2010). Em seus respectivos países eles tiveram de 

enfrentar o impacto dessas políticas globais, com singularidades locais, mas sob o mesmo 

quadro geral. Estes novos movimentos sociais rurais surgiram enfrentando as políticas estatais 

para o campo que atendiam às necessidades internacionais. Assim, 

In coping with and confronting states, peasants formed a new generation of 

organizations that have moved toward the international stage. The neoliberal 

model forced a restructuring of state–society relations, and it was in this 

space that new forms of social movements that are more autonomous, 

horizontal, and more based on collective identities rather than just social 

class began to flourish (MARTINEZ-TORRES; ROSSET, 2010, p. 151). 

 

Como observaram, articulações surgirem entre novos movimentos camponeses da 

América do Norte como, por exemplo, a National Family Farm Coalition (NFFC) nos EUA e 

na Europa com a Coordenação Camponesa Europeia (CPE). Articulações frutos da crise da 

agricultura (no contexto da crise econômica mundial), do endividamento dos agricultores, da 

questão ambiental e os problemas da forma capitalista de produção (VIEIRA, 2011). É neste 

bojo que surge a ATC e outras organizações camponesas na América Latina, como o MST. 

João Pedro Stédile, coordenador nacional do MST explicita como a globalização do capital 

era vivenciada pelo campesinato brasileiro: 

Nós pegamos esse novo ciclo de uma maior intensidade do processo de 

internacionalização da agricultura. Lembro que lá no Rio Grande do Sul, 
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durante toda a década de 1970, nós fomos bombardeados pela avalanche da 

soja e todos os agricultores tinham que escutar a rádio Guaíba para saber a 

cotação da Bolsa de Chicago, coisa que nunca tinha aparecida antes na vida 

do camponês. Imagina: saber onde fica Chicago, quem é que decidia o preço, 

quem comprava?! Então, os elementos da internacionalização do capital 

foram se transformando como parte do cotidiano da vida do camponês. A 

própria entrada de mais empresas multinacionais começa com a presença 

física, não é? Em todos os ramos: no leite, na uva, nos frigoríficos (entrevista 

com João Pedro Stédile concedida em 19 de dez., 2007 in VIEIRA, 2011, p. 

180). 
 

Somado ao condicionamento à globalização capitalista, havia o contato com a 

realidade latino-americana pelos meios de comunicação e principalmente intermediado pela 

Comissão Pastoral da Terra (CPT). Em 1975, a CPT foi estabelecida em uma colaboração 

entre líderes das igrejas Católica e Luterana que estavam preocupados com a situação de 

insegurança dos agricultores no Brasil. Foi uma importante iniciativa consolidada a partir da 

influência da Teologia da Libertação. Por muitos anos os padres e pastores da CPT formaram 

a linha de frente do campesinato. Sugiram deles a ideia de formar chapas de oposição para 

transformar os dirigentes de cada sindicato de trabalhadores rurais no MSTR. Assim, o CPT 

lutou para renovar a CONTAG. 

 

2.5 O “DNA INTERNACIONALISTA DO MST” E SEUS PRIMEIROS PASSOS NAS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS: POR QUE MST E NICARÁGUA? 

 

No mesmo tempo que realizou este trabalho de base, a CPT também encorajou estudo, 

formação e a amplificação da visão dos camponeses. Bem como cresceu a influência do 

capitalismo financeiro internacional na agricultura local, o movimento internacional da 

Teologia da Libertação abriu os olhos das novas lideranças para o mundo. No início dos anos 

1980, o próprio Stédile trabalhava num STR no Rio Grande do Sul e participava na 

organização da CPT (STEDILE; FERNANDES, 1999). Comenta Stédile,   

Eu acho que houve uma vocação ideológica [internacionalista] das 

influências que nós sofremos da CPT. A CPT sempre teve uma visão latino-

americanista, provavelmente por influência de Dom Pedro Casaldáliga, e 

mesmo porque a Igreja, de certa forma, ela é mais universal, né? Então, eu 

acho que a CPT sempre influenciou positivamente o MST, para nós termos 

uma visão mais latino-americana. E eles nos ajudaram, por exemplo, no 

congresso de fundação do MST, vieram delegações praticamente de todos os 

países da América Latina. E quem passou o contato foi a CPT porque nós 

nem existíamos e nem tínhamos uma rede de contatos. E eu acho que uma 

outra influência foi também das ideias das esquerdas, que já estavam mais 
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latino-americanizadas, né? A teoria da dependência, tudo isso, eu acho que 

foi criando um contexto para que o MST já nascesse com um DNA 

internacionalista (Entrevista com João Pedro Stédile em 19/dez./2007 in 

VIEIRA, 2011, p. 182). 

 

A perspectiva latino-americana da CPT, contato com representantes de outros países, 

prestando atenção às notícias internacionais, tudo isso contribuiu para internacionalizar o 

MST. De fato, como relata Stédile, antes da fundação do movimento, futuras lideranças 

estavam atentas. Já na ocupação da Fazenda Macali no Rio Grande do Sul em setembro de 

1971, segundo Edgar Kolling (2015), os militantes acompanhavam o processo revolucionário 

na Nicarágua por rádio já que era um tema constante na mídia que os trabalhadores 

acompanhavam. 

Vale a pena lembrar como os meios de comunicação eram diferentes entre 40 e 50 

anos atrás. Se comparada aos tempos atuais, as possibilidades de comunicação entre os 

movimentos sociais do campo eram mais precárias. Havia menos meios de comunicação 

disponíveis para as organizações de esquerda. Não existia nem telefone celular, nem Internet e 

viagens por via aérea eram coisas de rico. A comunicação direta se dava basicamente através 

de cartas e boletins informativos, enviados pelo correio, que eram produzidos pelas próprias 

organizações, muito vulneráveis aos órgãos de espionagem e repressão do Estado (não havia a 

garantia de que as correspondências chegassem aos destinatários). 

Num contexto de hegemonia dos grandes meios de comunicação e falta de meios 

alternativos, a Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), surgida no Equador em 

1977, cumpriu papel importantíssimo na comunicação dos movimentos latino-americanos. 

Com uma proposta alternativa de comunicação engajada desde seu início, a ALAI cumpriu 

uma tarefa pioneira na área da cultura e comunicação dos movimentos sociais da América 

Latina na década de 1980, ajudando bastante para o estreitamento de laços das organizações 

camponesas. A aquisição de equipamento de fax a partir de 1986 também foi um avanço 

tecnológico importante para a comunicação do MST com organizações no exterior do Brasil. 

Foram fundamentais os primeiros contatos entre nicaraguenses e militantes brasileiros 

do movimento sem-terra ainda em formação. Antes mesmo da fundação oficial do MST, 

existia a coordenação dos movimentos de sem-terras dos estados da região sul do país. Em 

suas primeiras viagens ao exterior para participar de congressos camponeses no Peru em 1982 

e no México em 1984, os militantes conheceram os revolucionários. Em janeiro de 1984, foi 

realizado em Cascavel, Paraná o primeiro encontro nacional destes militantes com delegados 

de outros estados, que deu início ao MST um ano antes do primeiro congresso nacional em 

1985. Neste encontro já havia presente delegações de estrangeiros, dentre eles representantes 
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de organizações camponesas de Nicarágua. Inclusive, os Sandinistas discursaram na abertura 

do encontro. Foram organizadas atividades com os delegados internacionais, com reuniões, a 

divulgação de denúncias e visitas aos acampamentos e assentamentos conquistados. 

Em 1984 foi comemorado o quinto ano de triunfo da revolução na Nicarágua, e o MST 

se envolveu nas atividades, usando seu novo jornal como meio de divulgação contínua do que 

acontecia com aquele país e aproveitando cada possibilidade para fazer conexões com os 

desafios da luta pela reforma agrária dos sem-terra brasileiros. Por exemplo, em outubro o 

Jornal Sem Terra (JST) publicou uma entrevista com Ofilio Reyes Hernandez, responsável 

pelo setor de cooperativismo da União Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), que 

visitou Brasil em setembro e participou de encontros sobre a agricultura. O título do artigo foi 

uma citação do próprio Hernandez: “A luta pela terra na Nicarágua foi intensa. Como é hoje 

no Brasil”. O artigo também enfatizou como o governo Sandinista “distribuiu mais de um 

milhão de hectares aos camponeses” (JST, 1984, p. 14). As referências não foram sutis no 

sentido de plantar na cabeça do leitor sem-terra a esperança de que uma vigorosa luta 

camponesa no Brasil ia estimular uma revolução com a potência de entregar milhões de lotes 

ao sem-terra.  

De fato, o quinto aniversário da revolução foi o auge dos Sandinistas. Convertendo-se 

de uma frente de guerrilha para um partido político, os Sandinistas ganharam eleições 

consideradas livres e justas em 04 de novembro de 1984. Pela primeira vez, controlava o 

parlamento bem como a presidência. Nacionalizaram tudo que era da dinastia Somoza 

enquanto deixaram grandes partes da economia sob controle da iniciativa privada e o 

mercado. 

Contudo, uma contra-revolução estava em andamento, dificultando a consolidação da 

revolução. Enquanto os Estados Unidos do governo Jimmy Carter ajudaram os Sandinistas 

em 1980 com USD 60 milhões em assistência, o governo de Ronald Reagan cortou a 

assistência e financiou a formação dos Contras, uma força contrarrevolucionária composta de 

apoiadores da família Somoza e inimigos dos Sandinistas. Apesar do congresso dos EUA 

proibir gastos em apoio dos Contras, Reagan burlou a lei e continuou a oferecer apoio e a 

guerra se intensificou na segunda metade dos anos 1980. A candidata do Partido Socialista 

dos Trabalhadores a vice-presidência dos Estados Unidos em 1980 e historiadora Matilde 

Zimmerman descreveu este contexto em seu livro sobre a Revolução Sandinista. 

No início de 1985, pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos 

mostravam uma esmagadora reprovação à política de Reagan para a 

Nicarágua, registrada em todas as regiões do país, camadas sociais e faixas 

etárias. Dezenas de milhares de americanos foram visitar a Nicarágua e, ao 
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voltar, a maioria havia se tornada partidária da revolução, e adversária dos 

contras. O Congresso dos Estados Unidos foi pressionado a limitar a ajuda 

direta que o país dava aos contras. Isso não afetou o fluxo de dinheiro e 

equipamento para os contras, que continuou ocorrendo por outros canais. No 

conhecido “escândalo Irã-Contras”, Oliver North comandou a venda de aviões 

excedentes e de outros equipamentos militares para o Irã para criar um fundo 

“privado” multimilionário de ajuda aos contras (ZIMMERMANN, 2006: p. 

135). 
 

Zimmerman comenta as contradições da aplicação da Doutrina Reagan em Nicaragua. 

Milhares de estadunidense saíram na rua em marchas de protesto. Dezenas de cidades se 

declararam refúgios para as pessoas forçadas a imigrar para fugir a violência. No Brasil, um 

ano depois, Dom Pedro Casaldáliga publicou um livro comemorando a Revolução Sandinista. 

Declarou, “Como latino-americano de adoção e como cristão bispo, em nome da Igreja de São 

Félix do Araguaia-MT, e com a delegação dos irmãos bispos e suas igrejas, dos irmãos 

evangélicos e dos organismos e personalidades, [...] vou à Nicarágua para me unir em oração 

ao jejum… e tensa vigília de seu povo” (CASALDÁLIGA, 1986). Como em seu trabalho 

estabelecendo a CPT, Casaldáliga mostrou sua solidariedade com os oprimidos da terra e 

modelou a vocação internacionalista que inspirou o MST. 

Na reunião da Coordenação Nacional do MST em novembro, meses antes do 

congresso do MST, o movimento foi convidado por entidades camponesas da Nicarágua para 

enviar uma delegação para conhecer o processo de Reforma Agrária que estava em 

andamento na América Central. Jaime Calegari, paranaense, foi o sem-terra que viajou logo 

após a realização do 1° Congresso Nacional do MST3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

3 JST n 41. Dezembro de 1984 e janeiro de 1985 
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3 A CONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO MST E A 

SOLIDARIEDADE À NICARÁGUA 

 

O ano de 1985 começou para o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil 

com a realização de seu primeiro congresso nacional. Como afirma Stédile em sua entrevista 

ao geógrafo Bernardo Mançano Fernandes, o MST havia realizado seu primeiro encontro 

nacional em janeiro de 1984 e “tinha consciência da nossa pouca representatividade” (Stédile; 

Fernandes, 1999, p. 48). Os sem-terras organizados buscavam ampliar sua presença no 

território brasileiro e debateram o caráter do movimento: a forma de se organizar e lutar. 

Questões a cerca de quem poderia constituir o MST, se as pessoas manteriam o vínculo com o 

MST após se tornarem assentadas, a simbologia da organização... tudo estava em jogo neste 

momento inicial de um movimento com aspirações de se tornar nacional.  

O primeiro mês do ano foi, também, a data de início da chamada Nova República 

brasileira. Depois de quase 21 anos de ditadura, o próprio país estava em busca de seus rumos. 

Em construção também, o MST tinha uma meta clara: reforma agrária para assentar milhares 

de sem-terra. Fora disso, só questões e muitas discussões.  Falou Stedile para Fernandes 

(1999): 

Estávamos em fase de gestação. Na época, o governo da Nova República 

tentava mostrar para a sociedade que queria fazer a reforma agrária. Para 

tanto, cooptou o PCdoB, o PCB e a Contag. O Incra, nesses tempos, era todo 

dirigido por gente desses dois partidos. O Congresso da Contag, em 1985, 

foi um festival de palestras de ministros. Onze ministros falaram e houve 

ainda a presença do próprio [Presidente José] Sarney. Nós, ao contrário, 

insistíamos em que a reforma agrária só avançaria com ocupações. Foi 

quando levantamos aquelas duas bandeiras – “Sem reforma agrária não há 

democracia”, para dizer que democracia não era só votar, e “A ocupação é a 

única solução”. Como a Nova República era um governo que se dizia 

comprometido com a democracia, não pôde nos reprimir. Foi o período em 

que mais ocupamos sedes do Incra e um dos mais férteis em termos de 

conquistas concretas, a exemplo do que aconteceu de 1995 a 1997. 

Ocorreram muitas desapropriações e muitos assentamentos. (p. 66-7) 

 

O contexto de redemocratização é fundamental para entender os caminhos do 

Movimento Sem Terra. Como mostra a citação acima, a Nova República trazia promessas e 

ilusões. Dentre elas a Reforma Agrária e o Plano Nacional de Reforma Agrária, o primeiro a 

ser elaborado apesar de ser uma demanda do Estatuto da Terra desde sua aprovação em 1964. 

Nesse sentido, o MST começou o ano de 1985 com certa incerteza, mas também com muito 

vigor e esperança. O congresso de janeiro aconteceu em Curitiba, com 1.600 delegados. 
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Oficialmente, o MST convidou o Presidente da República para comparecer ao Congresso em 

Curitiba, e sua ausência foi lembrada durante os dias de atividade. 

3.1 OS SANDINISTAS NO PRIMEIRO CONGRESSO NACIONAL DO MST (1985) 

 

Na organização do congresso, a contribuição da Comissão Pastoral da Terra foi tão 

fundamental como tinha sido na preparação do encontro nacional do ano anterior. Na 

articulação política com organizações e lideranças no Brasil e na América Latina, a CPT 

ajudou na divulgação e preparação de delegados. Também nas discussões políticas durante o 

Congresso a respeito dos destinos do Movimento Sem Terra, a colaboração dos agentes da 

CPT foi muito bem vista. A participação de muitos delegados estrangeiros no Congresso foi 

possível graças à intermediação dos Bispos ligados à CPT e a rede de contatos construído 

entre protagonistas da Teologia da Libertação na América Latina. As primeiras viagens de 

sem-terras para congressos no exterior foram aproveitadas para convidar organizações 

camponesas ao primeiro Congresso do MST. 

Diversos contatos do MST com organizações camponesas latino-americanas foram 

realizados pela primeira vez durante os preparativos para o congresso de 1985. A 

intencionalidade do movimento já era bem explicitada em suas reuniões de organização do 

Congresso. Na reunião da Comissão Regional Sul, realizada em Chapecó, Santa Catarina, de 

6 a 8 de outubro de 1984, teve como uma de suas pautas, a “programação especial para 

estrangeiros”4. Partiu-se de uma compreensão da utilidade de aprender com as organizações 

camponesas da América Latina, que lutavam pela terra, trocando experiências e estreitando 

laços.  

A programação do 1° Congresso apresenta uma síntese na qual indica um esqueleto 

para as falas dos representantes das delegações estrangeiras na abertura do evento. Depois das 

apresentações e debate, reuniões com os representantes estrangeiros foram agendadas nos dois 

dias seguintes ao final do Congresso com a seguinte programação: 

PROGRAMAÇÃO COM ESTRANGEIROS 

5. Propostas do Movimento Sem Terra para pauta 

1. Relato da situação da luta de cada país e movimento popular. 

2. Troca de experiências na luta pela terra em cada país. 

3. O que se pode fazer (pouco mais concreto) em termos de 

                                                 

 

4 ASN-MST “Pauta CN dezembro de 1984” 
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intercâmbio, visitas, troca de notícias, e solidariedade nas lutas dos diversos 

países5. 

 

Como se pode perceber, além de explorar a presença de delegados para a mística do 

congresso, o MST valorizou a presença para aprender e estreitar laços. Nesta citação estão as 

premissas que veremos o MST aprofundar ao longo dos anos: a busca por conhecimento da 

realidade exterior ao Brasil, aprendizado e troca de experiências com organizações da classe 

trabalhadora e a tentativa de construir ações, solidariedade na prática. Além do espaço de 

reunião, o MST levou delegados estrangeiros para conhecer a luta dos sem-terra, com visita a 

acampamentos e assentamentos na região sul do país, mostrando na prática os pontos 2 e 3 da 

citação. 

 O MST pouco conhecia suas organizações irmãs da América Latina. E o contrário 

também acontecia, onde poucas pessoas fora do Brasil conheciam o MST. Os poucos recursos 

financeiros limitaram a delegação estrangeira a 15 delegados. Nos eventos desse tipo o 

costume era a organização que promovia o evento custear as despesas de viagem. E havia 

uma segunda dificuldade. O MST não sabia que organizações camponesas convidar no caso 

de países como Peru e a Nicarágua6. No caso de Nicarágua, debateram se convidava a Unión 

Nacional de Agricultores y Ganaderos – UNAG ou a Asociación de Trabajadores del Campo 

para mandar um delegado. Por fim, a UNAG foi convidada. 

No caso peruano o MST recorreu, através de correspondência por cartas, a um contato 

conhecido que morava no Peru, para que este fizesse uma apresentação de duas organizações 

camponesas. Estas foram a – Confederación Campesina del Perú (CCP) e a Confederación 

Nacional Agraria (CNA) – e sugerisse ao Movimento qual organização deveria ser convidada. 

O correspondente apresentou a história e atuação das duas entidades e sugeriu que se enviasse 

convite a ambas7. 

O MST considerou como critério principal a afinidade destas organizações com a luta 

desenvolvida pelo MST qual seja, a luta por reforma agrária através da ocupação de terras, 

dando preferência por organizações mais antigas que o MST, para que pudesse aprender com 

a experiência delas. Outro critério é o caráter de serem organizações de massa. 

 Os documentos do arquivo do MST nos dão a perceber que havia uma preocupação com 

a relação de organizações camponesas com partidos políticos. O vínculo com partidos não era 

                                                 

 

5 ASN-MST. 1984. CN 
6 ASN-MST. 1984 
7 Idem. Ibidem. 
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um problema em si, mas na prática dificultava a relação entre organizações camponesas. Os 

dirigentes do MST viam com desconfiança sem, contudo, ser motivo para não se relacionar 

com as organizações. A exemplo do líder camponês peruano Hugo Blanco8, que veio ao 1° 

Congresso representando a CCP - organização histórica dos camponeses – mas, que segundo 

avaliação da Coordenação Nacional se mostrou mais disposto a construir relações para seu 

partido político do que para a CCP9. 

Este caso citado mostra a dificuldade de informação e comunicação na década de 

oitenta e as dificuldades do registro e do arquivo do MST. Ressaltando o fato de o arquivo 

estar em processo de organização, parte da documentação não está no lugar correto ou foi 

incorporada durante a pesquisa. A troca de cartas sobre o caso do representante da CCP, por 

exemplo, foi encontrada no arquivo pessoal de um dirigente, que doou seu arquivo para a 

Secretaria Nacional do MST. 

 Ao pesquisar o MST é comum que os pesquisadores tenham que recorrer aos militantes 

e dirigentes para obter materiais como publicações do MST, documentos, cartazes e outras 

fontes. Isso mostra as condições do acervo histórico do Movimento Sem Terra hoje e as 

condições do registro e guarda das informações à época. Apesar do esforço de organização, 

trabalho de secretaria e do setor de relações internacionais, o trabalho de articulação política 

desde o início enfrentou o problema de se concentrar tarefas, informação e registro em 

indivíduos. Até onde isso afetou a construção das relações internacionais do MST é difícil 

mensurar, mas para a memória e guarda de sua história fica evidente a partir do exemplo do 

dirigente Egídio Brunetto, morto em acidente de carro em 2011. Ele foi o Dirigente Nacional 

do MST responsável pelas relações internacionais do MST durante décadas e figura presente 

em acontecimentos essenciais para nossa pesquisa, como veremos. Com ele se foi grande 

parte dessa história que aqui contamos10. 

 Outro ponto importante a ressaltar é a impessoalidade dos documentos do MST. Por 

definição política os documentos produzidos costumam omitir o autor ou é atribuída autoria 

coletiva, como por exemplo “Coordenação Nacional” ou “Setor de Relações Internacionais”. 

                                                 

 

8 Líder peruano nascido em 1934, foi líder de sindicato rural no período que precedeu e precipitou a implantação 

da Reforma Agrária no Peru. Ex-guerrilheiro preso e exilado, ao retornar ao país no processo de reabertura em 

1978 se envolveu na Assembeia Constituinte. Foi deputado e senador de seu país. Em 1985 era deputado e 

também liderança do CCP. Atualmente Blanco é editor do jornal Lucha Campesina. 
9 ASN-MST. Coordenação Nacional. 
10 Para saber mais sobre este dirigente do MST ver os trabalhos de Flávia Vieria e Deni Rubbo, citados nas 

referências bibliográficas, em especial a entrevista concedida a Rubbo. 
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O interesse do Movimento Sem Terra é indicar que todo documento, mesmo que produzido 

por uma pessoa, seria fruto de uma produção coletiva do conhecimento. Assim, por vezes fica 

difícil descobrir se uma decisão foi fruto de um indivíduo ou de uma coletividade. 

No caso da dúvida a respeito do caráter das organizações camponesas peruanas, pelo 

acesso ao arquivo pessoal de um dirigente foi possível descobrir que a pesquisa sobre o tema 

foi fruto da ação de um dirigente que tinha um contato de sua confiança no Peru. Por outro 

lado, a avaliação sobre a postura do dirigente da CCP no Congresso do MST foi um processo 

coletivo envolvendo a Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra. Em situações que se 

apresentarão adiante, nem sempre foi possível identificar como as ações e avaliações foram 

tomadas. Infelizmente transparecerá numa “personificação” do MST, embora enquanto 

pesquisador e autor deste trabalho, tenha tentado evitar, sendo o mais preciso possível, 

informando a instância político-organizativa ou as pessoas responsáveis pelo acontecimento. 

 A partir dos documentos de preparação do 1º congresso do Movimento Sem Terra, 

depreende-se que o MST, inicialmente prezou pela autonomia e respeito com as demais 

organizações camponesas. sendo este um princípio de suas relações internacionais desde 

então. Pelo que se pode compreender a partir dos documentos do período recortado, a 

“autonomia” tinha como significado se relacionar livremente com outras organizações 

independente de relações com partidos e confederações ou coalizões internacionais. Nos anos 

seguintes o MST estabeleceu relações com organizações internacionais, como se verá adiante, 

no próximo capítulo. A “autonomia” se transformou, principalmente a partir dos 

acontecimentos que delimitam o final do recorte temporal de nossa pesquisa. Temática que 

será abordada no terceiro capítulo e nas considerações finais. 

Como vimos no primeiro capítulo, o vínculo de movimentos populares com partidos 

políticos ou com organizações internacionais podia direcionar suas ações, dificultando a 

relação entre os movimentos populares. Como pretendi demonstrar com o exemplo de Hugo 

Blanco no primeiro congresso do MST, o interesse em capitalizar as relações políticas para 

seu partido em detrimento do interesse do MST em se aproximar da CCP foi um ruído reflexo 

dessa relação sensível entre organizações políticas de caráter distinto.  

 A programação da delegação estrangeira no 1º Congresso incluiu um intercâmbio de 10 

dias dos companheiros latino-americanos, nos acampamentos e assentamentos em Estados da 

região sul do Brasil. Nossa pesquisa, todavia, não encontrou relatos da reunião prevista para 

os dias 1° e 2° de fevereiro, tão pouco, das visitas aos territórios do sul. Encontrei, apenas, 

encaminhamentos práticos de divisão de tarefas no acompanhamento aos estrangeiros e a 

intenção da Coordenação Nacional do MST de apresentar para os delegados estrangeiros 
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através do que hoje é comum se referir como “vivência” a realidade do campo brasileiro, 

como o MST agia e a situação de sua base social nos acampamentos e assentamentos. Em 

resumo, apresentar O Movimento Sem Terra aos movimentos populares da América Latina 

através de seus delegados. 

No 1º Congresso, a delegação nicaraguense foi destaque entre as demais, sendo 

sempre lembrada e saudada pelos membros do MST responsáveis pela animação do 

congresso11. Segundo Egídio Brunetto, o movimento articulou politicamente a aproximação 

da ATC com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), requerendo à central sindical em 

1985, convite aos camponeses nicaraguenses para o seu 2° Congresso Nacional planejado 

para  1986 e, junto a outras entidades, o custeio do deslocamento da delegação nicaraguense12 

para este evento(RUBBO, 2013). 

 

3.2 "ESTRANGULAMENTO ECONÔMICO, O CANSAÇO E A PROPAGANDA 

IDEOLÓGICA": O SEGUNDO GOVERNO REAGAN 

 

Janeiro do ano 1985 foi marcado pela inauguração do segundo mandato de Presidente 

de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Com uma larga margem de vitória nas eleições, 

Reagan experimentou sua doutrina de reverter a suposta expansão da União Soviética no 

mundo com ações agressivas contra o governo revolucionário de Nicarágua, combate à 

guerrilha em El Salvador e outras ingerências na América Central. Seu segundo mandato foi 

marcado por uma mudança tática dos EUA a partir da derrota eleitoral para os Sandinistas no 

ano anterior. A resposta foi a Guerra de baixa intensidade articulada ao "forjamento de uma 

perspectiva de atuação dentro da institucionalidade"(SÁ, 2014, p. 166). 

Matijascic (2014) aponta uma mudança dentro da Doutrina Reagan. Ela define a 

década de oitenta como período da “segunda guerra fria”, onde a fase de 1985 a 1989 é 

definida como “bipolaridade flexível”, caracterizada por um relacionamento “bom” entre o 

governo Reagan e o governo Gorbachev (Matijascic, 2014, p. 63). Essa boa relação ia nutrir 

relativo distensionamento entre essas duas potências. Em relação à Nicarágua, a URSS de 

certa forma fez uma parceria com os EUA nas negociações para a paz. 

                                                 

 

11 ASN-MST. Congressos. 1° CN. Relatório. 1985 
12 ASN-MST. Coordenação Nacional. Relatório. 1985-XX-XX 
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O governo Reagan optou para uma política de pressão militar, treinando e financiando 

os Contras. Em uma guerra de “baixa intensidade” – ações mais de guerrilha que invasão de 

grande escala – Reagan procurou minar por completo os Sandinistas. Um motivo para a 

“baixa intensidade” foi o chamado “síndrome da guerra de Vietnã”. A derrota no início dos 

anos 1970 provocou um desgosto para participar em guerras imperialistas entre a maioria da 

população, posição refletida na hegemonia do partido democrata na Câmara dos Deputados. 

Sá (2014) mostra como neste mesmo período, o apoio da URSS aos Sandinistas 

diminui e os países se distanciaram. O endosso junto às potências ocidentais às pautas dos 

Contras nas negociações, decréscimo da remessa de recursos financeiros (doações e 

empréstimos) do Conselho para o Auxílio Mútuo Econômico (CAME) e a drástica redução no 

fornecimento de petróleo, tudo isso enfraqueceu o governo sandinista. Segundo Sá: 

A União Soviética apoiou as negociações de Paz na América Central numa 

ação conjunta com os Estados Unidos. Reuniões entre os dois países para 

tratarem do conflito centro-americano eram constantes desde Genebra em 

1985, quando Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev concordaram em 

conduzir o conflito armado na América Central, em especial na Nicarágua, 

mediando uma solução negociada (SÁ, 2014, p. 188). 

Segundo Sá, então, a URSS andou lado ao lado como os EUA na segunda metade dos 

anos 1980. Ironicamente, minou um dos argumentos mais contundentes que o governo 

Reagan usou como justificativa para a intervenção militar: a noção de que os Sandinistas eram 

uma ameaça por representar uma extensão do poder da URSS e de sua marca de comunismo. 

Assim se apresentava o cenário geopolítico entre as duas superpotências da Guerra 

Fria para a América Central e especificamente a Nicarágua. Em um polo, a União Soviética 

em período de transição a partir do governo Gorbachev (1985-1991) com a Perestroika e a 

Glasnost, com mudança na relação política com os Estados Unidos. No outro polo, o avanço 

neoliberal nos Estados Unidos representado na eleição de Ronald Reagan e em sua política 

externa. 

Considerando as variações de intensidade e de tática ao longo da década de 1980, o 

governo Reagan esteve a todo momento pressionando a Nicarágua e países vizinhos como El 

Salvador, Honduras e Guatemala, articulando as diferentes forças armadas conservadoras 

dentre outros objetivos, para sufocar a revolução sandinista, numa “rede de contenção de 

contrainsurgência” (Matijascic, 2014, p. 46). Negando a possibilidade de suporte logístico dos 

sandinistas a forças revolucionárias em outros países. 

A partir de 1979, a Frente Sandinista assumiu a governança de um país que estava em 

crise econômica. Uma crise que se aprofundaria nos anos seguintes, e já cobrava seu custo 

social e político em 1985. Em fevereiro foi adotado um pacote de intervenção ampla na 
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economia. O objetivo era estabilizar a economia, mas como veremos adiante, o custo social 

para o governo e a revolução foi muito alto. Para os objetivos desta investigação cabe 

ressaltar que o impacto dessas medidas aliado aos problemas enfrentados pela revolução 

como a guerra dos Contras, a pressão interna da burguesia e a pressão externa do Governo 

Reagan forçaram a base camponesa e o seu  apoio aos sandinistas, como veremos a seguir, 

com a manutenção dos privilégios aos capitalistas do campo como o crédito farto e as 

facilidades para a exportação, ao passo que a estagnação das desapropriações para fins de 

reforma agrária agita a base das organizações, em especial da UNAG, que reunia pequenos 

agricultores, donos de pequenas propriedades e ciosos do direito de propriedade, das 

dificuldades de acesso ao crédito e controle do mercado. A ATC, por outro lado, por 

organizar os trabalhadores rurais, tendo boa parte de sua base trabalhando nas áreas de 

propriedade de empresas do governo enfrentou greves por melhores condições de trabalho e 

melhores salários. 

Essas tensões, contudo, não aparecem nos documentos do MST ou no Jornal Sem 

Terra, sendo difícil especular sobre como essas disputas internas na Nicarágua afetaram a 

relação do MST com a ATC e a UNAG e, de modo geral, com a revolução sandinista. Não 

obstante, procuramos, ao londo deste trabalho, estabelecer paralelos entre o contexto político 

no Brasil e a na Nicarágua, e, o desenvolvimento de ações de solidariedade. Reservando, 

porém, às considerações finais, alguns indícios encontrados no Jornal Sem Terra. 

Em maio de 1985 o governo Reagan outorgou o embargo econômico à Nicarágua, 

tornando ainda mais crítica as condições de sobrevivência da revolução nicaraguense. Aliada 

às medidas de austeridade tomadas pela FSLN e a guerra, o que levou a um recuo do PIB 

nicaraguense na ordem de 4% e aumento da inflação para 220% em 1985 (SÁ, 2014, p. 151). 

Articulado ao embargo houve o crescimento das ações militares dos 

Contrarrevolucionários, no campo da guerra e, no campo político, a ressurgência da União 

Nacional Opositora (UNO) em junho de 1985, composta por líderes da oposição burguesa. 

Além do verniz institucional que a UNO dava à Contrarrevolução, ela servia para entronizar 

os contras dentro da legalidade. Com isso, aumentou o número das fileiras dos contras, com 

adesões dos campesinos da região central, norte e costa atlântica (SÁ, 2014, p. 166). 

O esforço do Grupo de Contadora de negociar a paz, respeitando os Sandinistas, era 

mais que contrabalanceado pela retórica belicosa do governo Reagan com suas propostas 

draconianas para favorecer a direita e os Contras. Como explicita o Informe Kissinger, “Os 

Estados Unidos não podem usar o processo de Contadora como substituto para sua própria 

política” (Cardoso, 2013, p. 292). Diante esse impasse e da crescente sanha da política 
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externa de Ronald Reagan, países da América do Sul realizaram reuniões em junho e julho 

para discutir a dívida externa e o conflito Nicaraguense. Esse conjunto de reuniões resultou na 

criação, em 29 de julho do Grupo de Apoio a Contadora, composto por Argentina, Brasil, 

Peru e Uruguai. 

O governo brasileiro já via com bons olhos o Grupo de Contadora desde a sua criação 

em 1983 quando deputados federais brasileiros enviaram uma carta ao presidente venezuelano 

saudando a iniciativa. Na leitura de Eliel Cardoso13 , o governo brasileiro via a oportunidade 

de ressignificar sua posição na América Latina, após um período de ditadura militar e apoio a 

regimes ditatoriais no continente, o estado brasileiro vinha desde os últimos anos da ditadura 

promovendo uma reaproximação com os países do subcontinente. Com o processo de 

redemocratização esse processo se acentuou. Em setembro de 1985 Sarney discursou na 

Assembléia Geral da ONU manifestando o compromisso do Brasil com a paz na América 

Central. 

 O ano de 1985 foi marcado pelo envolvimento do estado brasileiro no processo de 

negociação de paz na Nicarágua e pelo engajamento de entidades da sociedade civil e 

movimentos sociais brasileiros no apoio à revolução sandinista. Isto posto, pode-se perceber 

que no primeiro semestre o MST recebeu representantes camponeses da Nicarágua e enviou 

um militante de intercâmbio para conhecer o país. Infelizmente, seu relatório – se existiu – 

não foi encontrado nos arquivos do MST. O início do segundo semestre está inserido no 

contexto das dificuldades diplomáticas que a paz na Nicarágua enfrentava. Foram várias as 

reuniões de negociação canceladas ou adiadas e o agravamento da crise social e econômica 

naquele país. 

 

3.3 CAMPESINOS E SEM-TERRAS VÃO À OFENSIVA PELA REFORMA AGRÁRIA 

DE MÃOS DADAS 

 

O Movimento Sem Terra, animado pela mística de seu primeiro Congresso, teve um ano 

de 1985 de muitas ocupações e mobilizações. Do ponto de vista organizativo, conseguiu se 

expandir para novos estados e se estruturou em setores, dentre eles o Setor de Formação 

                                                 

 

13 CARDOSO, Eliel. 2013. 
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(formação política, que terá relação com as atividades internacionais nos anos seguintes). Na 

Nicarágua os camponeses marcam um novo momento de mobilizações e pressão pela 

retomada da Reforma Agrária frente à política do governo sandinista que priorizava as 

exportações agropecuárias com a expectativa de gerar divisas. 

As principais organizações dos trabalhadores do campo experimentaram um 

crescimento de 1981 a 1985, principalmente a UNAG, que teve um aumento de cerca de 40 

mil filiados (MARTI i PUIG, 1997, p. 73).  Somada à insatisfação pela diminuição das 

desapropriações para fins de reforma agrária e ao título de posse, os camponeses viam o 

governo destinar a maior parcela dos recursos e crédito para os médios e grandes produtores, 

além das áreas de empresas estatais. Havia uma insatisfação com o título de posse da terra ao 

invés do título de propriedade (RAMÍREZ, 2011). Para piorar a situação, o governo realizou 

cortes de recursos e crédito para a agropecuária em 1985. 

Neste quadro aumentaram as ocupações de terras a partir de junho de 1985, com o 

caráter político de pressionar o governo a retomar a reforma agrária. Como resposta o governo 

passou a emitir títulos de propriedade da terra, em sua maioria de áreas que eram propriedades 

de empresas estatais. Ao todo foram mais de 224 mil hectares de terra distribuídos cerca de 17 

mil famílias (ORTEGA, 1986, p. 22). 

O MST teve um ano de massificação de sua base social. Até o final de 1985 foram 

11.655 famílias acampadas em onze estados brasileiros (MORISSAWA, 2001, p. 142), num 

período que Bernardo Mançano Fernandes classificou como “territorialização e consolidação” 

(FERNANDES, 2000). 

Na 2° Romaria da Terra de Goiás, realizada em julho de 1985, os romeiros se 

comprometeram a doar feijão e milho de suas próprias lavouras para o povo da Nicarágua. 

Esta foi a campanha de doações àquele país promovida pela CPT e abraçada por outros 

movimentos sociais. O MST recebeu uma carta da ATC convidando-o a participar da 

campanha de doações e se comprometeu em mobilizar suas comunidades para arrecadar 

ferramentas para o “Povo da Nicarágua”. As mais simples ferramentas como enxadas e facões 

seriam aceitas, mesmo que usadas. A iniciativa foi divulgada com entusiasmo no Jornal Sem 

Terra de setembro14. 

Os bispos ligados à CPT haviam abraçado oficialmente a campanha durante a sua VI 

Assembleia Nacional, ocorrida em Goiânia, onde celebraram os dez anos desta entidade. 

                                                 

 

14 JST, n° 47, setembro de 1985, p. 02 
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Havia a previsão das doações serem enviadas por um navio que partiria do porto de Santos em 

outubro. Além dos grãos e ferramentas prometidos por romeiros, romeiras e sem-terras, 

também seriam enviados medicamentos, tratores e outros itens. 

Estermila Prudente Larios, integrante das Comunidades Eclesiais de Base e da 

Associação de Mulheres Nicaraguenses Luisa Amanda Espinoza (AMLAE) veio ao Brasil, 

por ocasião da assembleia da CPT. Sua vinda foi aproveitada pelo MST para realizar 

atividades em sua base social, além de apresentar o Movimento Sem Terra para esta dirigente 

nicaraguense, que visitou o sudoeste do Paraná e Rio Grande do Sul, conhecendo 

acampamentos e assentamentos do MST, realizando encontros e atividades onde expôs  

a importante participação dos trabalhadores rurais da Nicarágua na 

realização e no fortalecimento do processo revolucionário. Falou também da 

organização das mulheres camponesas e pediu apoio e solidariedade dos sem 

terra para que a Nicarágua possa continuar resistindo15. 

Estermila, ainda, teceu elogios a Igreja Brasileira em nome do bispo Dom Pedro 

Casaldáliga. Alguns encontros foram massivos, alcançando até 1.200 pessoas em Ronda Alta, 

por exemplo, que serviram para criar comitês de solidariedade em municípios do interior do 

Rio Grande do Sul, como Ronda Alta e Passo Fundo. Neste mesmo mês aconteceu a Semana 

Internacional pela Paz, do dia 15 ao dia 30, com vigílias de protesto contra a política do 

governo Reagan para a América Central. 

Em 11 de novembro de 1985 o governo da Nicarágua comunicou a suspensão das 

negociações de paz promovidas pelo Grupo de Contadora por um período de seis meses. Foi a 

resposta dos Sandinistas à hesitação do governo Reagan em parar o financiamento aos 

Contras enquanto estes continuavam a escalada de agressões. As negociações para a 

assinatura do Ato de Paz do Grupo de Contadora se arrastavam durante todo o ano. 

“A paz na América Central depende somente dos EUA”. Esse foi o título da entrevista 

do então vice-presidente da Nicarágua, Sergio Ramirez Mercado, publicado no Jornal dos 

Trabalhadores Sem Terra, dos meses de outubro e novembro de 1985. Ramirez esteve no 

Brasil no final de outubro em busca de ajuda e cooperação tecnológica e econômica, além de 

divulgar a problemática situação de seu país. Contou a situação da Nicarágua. A reunião com 

o Presidente José Sarney foi curta, de meia hora de duração16.  

                                                 

 

15 JST n° 47, setembro de 1985, p. 16. 
16 JST n° 48, outubro e novembro de 1985, p. 14. 
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Sobre sua missão, o vice-presidente nicaraguense explicou quais os tipos de ajuda que 

buscou: 

Solidariedade política em primeiro lugar. E ela não significa identidade 

ideológica ou política com o governo da Nicarágua e a revolução. Apenas 

reconhecimento da soberania, da independência e da não ingerência nos 

assuntos internos do nosso país. É importante e abre a possibilidade de uma 

paz negociada e não pela força militar. A presença de países democráticos 

como o Brasil, Argentina, Peru e Uruguai, reforçando o grupo de países 

democráticos de Contadora (veja explicação no final da matéria), 

empenhados no estabelecimento da paz na América Central, dá ao 

enfrentamento uma perspectiva latino-americana, pois o conflito não é leste-

oeste e sim um conflito entre os interesses dos Estados Unidos (levados a seu 

extremo) e os interesses latino-americanos. Por isso, o ingresso do Brasil no 

Grupo de apoio reforça essa perspectiva17. 

 

 Como pode-se perceber, a partir da perspectiva de Ramirez (2011), a criação do grupo 

de apoio e a participação do Brasil além de abrir maior possibilidade de avanço nas 

negociações, permitia uma “perspectiva latino-americana”, de diplomacia com maior 

autonomia frente os Estados Unidos. Por sua vez, conceder entrevista ao jornal do MST e 

clamar por solidariedade de certa forma fortalece as forças políticas brasileiras que prestam 

solidariedade à Nicarágua para talvez pressionar o governo brasileiro em sua política externa 

com relação a este país do istmo. Sergio Ramirez, além de político é um intelectual e teorizou 

sobre a revolução sandinista. Assim, pode-se dizer que travava a batalha das ideias em seu 

país e fora dele, ao mesmo tempo em que fazia relações internacionais. 

Como era de se esperar, ao final da entrevista Sergio Ramirez foi indagado sobre a 

reforma agrária na Nicarágua e no Brasil. Apesar de desconhecer a realidade brasileira, 

comunicou sobre os números da reforma agrária sandinista e sobre a natureza da reforma 

agrária ter negociação e compra de terras com latifundiários. O fato é que naquele mesmo 

período a pressão camponesa foi tão grande que o Governo Sandinista se viu obrigado a 

conceder milhares de títulos de propriedade da terra para camponeses e no começo de 1986 

promulgar uma nova lei de Reforma Agrária, como veremos mais adiante (ZIMMERMAN, 

2006). 

De 15 a 19 de dezembro de 1985 O MST realizou o seu segundo encontro nacional em 

Mogi das Cruzes, São Paulo com cem delegados de dezoito estados, demonstrando a 

expansão almejada no início do ano. O ambiente do Encontro Nacional foi de esperança e 

otimismo. Naquele ano o MST havia realizado o seu primeiro congresso, que fora um sucesso 

                                                 

 

17 JST n° 48, outubro de novembro de 1985, p. 14. 
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segundo a avaliação deles próprios. Sarney havia escolhido a Jose Gomes da Silva para ser 

presidente do INCRA, um homem comprometido com os camponeses e a reforma agrária. E 

havia expectativa de convocação de uma Assembleia Constituinte (MST, 2019). 

O debate no Encontro teve como base as propostas surgidas durante o primeiro 

Congresso Nacional e seguiu suas definições (princípios gerais e os compromissos, etc.). O II 

EN definiu orientações sobre a organização interna e relação com sindicatos, a preparação de 

uma proposta de Reforma Agrária para a Constituinte, junto com uma estratégia de 

articulação política para pressionar os deputados constituintes (MST, 2019). 

O movimento definiu seu objetivo principal de luta com o lema “terra não se ganha, 

se conquista”, o que significou reafirmar seu compromisso com a estratégia de ocupação de 

terras. Outro significado vinculado a este lema é a vinculação da luta pela terra com a luta 

ampla pela reforma agrária, disputando a estrutura de poder no campo. Para isso, os dirigentes 

do MST definiram como desafio a “massificação” ou seja, a ampliação de sua base de sem-

terras organizados e mobilizados,  com a organização da sua base em núcleos, com formação 

política, participação nos sindicatos, construção de direções políticas, articulação com 

trabalhadores do campo, disputa da opinião da sociedade na questão da violência no campo. 

O Jornal Sem Terra expôs o balanço da luta pela terra naquele ano, analisando o 

Primeiro Congresso dos Sem Terra, o Quarto Congresso da CONTAG e o anúncio feito pelo 

governo de que realizaria o Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária. A frustração com o 

PNRA apresentado pelo governo federal, desidratado após pressões ruralistas e, na avaliação 

do editoral do JST, o Movimento Sem Terra não conseguiu “desmoralizar as falsas 

promessas” do PNRA do governo. Por fim, reafirmando a necessidade de continuidade das 

ocupações de terras. No editorial: 

Realizamos o nosso primeiro Congresso dos Sem Terra, em janeiro, com a 

participação de 1.500 delegados de todos os estados. Houve confraternização 

e, sobretudo, trocas de experiências importantes. A partir do Congresso, o 

Movimento se espalhou. Podemos dizer, hoje, que o Movimento não é mais 

somente dos sulistas, mas dos sem terra de todo o Brasil. Podemos dizer 

também que, a partir do Congresso, a participação das mulheres ajudou no 

fortalecimento do Movimento (JST, n°49, p. 02).  

Ao abordar as lutas além das fronteiras, o JST informou sobre a luta dos camponeses 

equatorianos por Reforma Agrária e da luta dos sem-terras brasiguaios no país vizinho. Na 

última página desta edição, uma menção à presença de um camponês salvadorenho, José 

Antonio Lopes e uma estudante guatemalteca, Alícia Quintanilla, que participaram de ato da 

Campanha Nacional Contra a Violência no Campo na Catedral da Sé de São Paulo dirigido 

pelo bispo Dom Evaristo Arns no dia 08 de dezembro. 
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Em janeiro de 1986, o governo nicaraguense cedendo à pressão dos camponeses e 

temoroso de perder sua base no campo para os Contras promulga a nova Lei de Reforma 

Agrária. Segundo Sá, esta lei demarcou a terceira e última fase da reforma agrária na 

revolução sandinista. Sá não poupa críticas a esta lei, que “(...) na prática houve poucas 

alterações em relação à lei anterior no que diz respeito ao tamanho das propriedades que 

foram afetadas com o processo reformista” e segue: 

De maneira geral, a reforma de 1986 teve três características principais: a) a 

diminuição do controle direto do Estado sobre as terras reformadas, isto é, 

redução do tamanho das Áreas de Propriedade do Povo18. Como resultado 

direto, estas causam o aumento da importância das cooperativas de médio e 

pequenos produtores ligados, sobretudo as CAS (Cooperativas Agrícolas 

Sandinistas) e a UNAG (União Nacional de Agricultores e Pecuaristas); b) a 

partir dessa lei a concessão de terras para a reforma agrária concentrou-se 

fundamentalmente nas propriedades que já pertenciam ao Estado e não ao 

setor privado, o que já era uma tendência que se configurava desde 1984-

1985. Conforme Baumeister (1998), a Revolução Sandinista, do triunfo até a 

derrota, mais precisamente entre 1979-1989, expropriou e incluiu no 

programa de Reforma Agrária um total de 2.274 mil manzanas. Desse total, 

2.2 milhões já haviam sido confiscados até 1985. Portanto, entre 1985 e 

1989 apenas 74 mil manzanas reformadas foram expropriadas do setor 

privado (p. 179); c) a expropriação afetou o interior do país (Sá, 2014, p. 

154-155). 

 

Podemos inferir que a lei serviu para dar uma resposta aos camponeses sacrificando as 

áreas de controle do Estado e abdicando de seu poder de induzir a produção no campo. Isto 

porque estava em jogo a perda dos camponeses e territórios de partes do interior para os 

Contras – esta foi a contrapartida alcançada no terceiro aspecto da citação acima. Por outro 

lado, os sandinistas não pretendiam afastar mais de si a burguesia agrária, de que o governo 

nutria esperanças de alavancar a economia com base na exportação. Contudo, apesar dos 

Sandinistas terem estancado a perda de camponeses para a Contrarrevolução, Sá propõe que a 

adesão de parte dos camponeses à Contras  

deve ser vista dentro de uma lógica de negação e repúdio ao governo e não 

como uma aliança política com a Contrarrevolução que lhes fosse favorável, 

no sentido de que o problema e concentração de terras acabaria e que todos 

teriam uma propriedade (Sá, 2014, p 157). 

                                                 

 

18 As Áreas de Propriedade do Povo (APP) foram estatizações de propriedades rurais, em especial da família 

Somoza e seus aliados. Chegaram a empregar cerca de 50 mil trabalhadores rurais. Tinham como objetivo 

superar o atraso econômico através da participação direta do Estado na economia – e de maior controle do 

Estado sobre a economia, segundo o plano dos sandinistas. Visava diversificar a produção e garantir o 

abastecimento da população, além de conquistar maior espaço no mercado internacional. 
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Seria assim, um sinal da hipótese defendida por Sá (2014) de que a revolução ruiu pela 

natureza da proposta de Estado Democrático Popular e das sucessivas decisões pró-mercado 

ao longo do governo em detrimento de uma guinada radical à classe trabalhadora. Contudo, 

sua hipótese não desconsidera as pressões externas e internas do imperialismo, como 

limitadoras das possibilidades de escolhas dos Sandinistas. 

Em março de 1986, o MST se envolveu com a 1ª Jornada Nacional de Solidariedade a 

El Salvador, denunciando no Jornal Sem Terra a intervenção dos Estados Unidos naquele 

país e convocando o povo brasileiro a prestar solidariedade ao povo salvadorenho19. Em maio 

o JST voltou a publicizar a situação de El Salvador, por ocasião das comemorações do 1° de 

maio. A matéria fala sobre a resistência dos trabalhadores de El Salvador que viviam numa 

guerra civil desde 1981. Durante todo o texto, explica-se também sobre a Unión Nacional de 

los Trabajadores Salvadoreños (UNTS) e sobre o comício realizado no dia 1° na Praça da 

Liberdade20.Em setembro o JST entrevistou o “padre guerrilheiro” Rogélio Poncell, que 

exercia seu sacerdócio em Morazan, província guerrilheira de El Salvador. Ele esteve no 

Brasil, não consegui descobrir por qual motivo ou por quanto tempo, e concedeu a entrevista 

na redação do Jornal Sem Terra. O padre conta como se dava a relação entre comunistas e 

clérigos na guerrilha, além de contar sobre como funcionavam as “zonas liberadas” e alguns 

feitos da guerrilha21.  

É importante perceber como histórias similares, proximidade geográfica e fronteiras 

de livre passagem contribuíram para desenvolver trajetórias muita próximas entre quase todos 

os países de América Central durante a década de 1980. Ambos processos de mobilização 

revolucionária, como foi desencadeado em Nicarágua, e a reação violento das classes 

dominantes caracterizaram o período na maioria dos territórios (DUNKERLY, 1988). Para 

nosso estudo o envolvimento com El Salvador marca uma expansão das relações 

internacionais na América Central. 

Nos dias 25 e 26 de maio em Esquipulas, na Guatemala, líderes dos cinco países 

centro-americanos se reuniram e produziram o documento Esquipulas I, uma declaração onde 

se comprometiam com o diálogo direto entre as delegações e o esforço conjunto de cumprir o 

acordo de paz proposto pelo Grupo de Contadora. Era uma demonstração de busca por 

autonomia frente pressões e ingerências externas. Estava aberta uma possibilidade valiosa 

                                                 

 

19 JST n° 50, março de 1986 
20 JST n° 52, maio de 1986, pg. 22 
21 “No tengo uma iglesia, tengo uma mochila” JST n°56, setembro de 1986, pg. 3-4 
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para os Sandinistas pavimentarem o almejado acordo de paz. A guerra era vista como o 

principal empecilho para a solução da crise econômica que ano a ano se agravava na região. 

3.4 “NICARÁGUA QUER A PAZ, REAGAN RESPONDE COM A GUERRA” 

 

Assim Daniel Ortega, sandinista presidente eleito da Nicarágua, falou para mais de 70 

mil pessoas em 19 de julho de 1986 na cidade do norte de Estelí, na comemoração dos sete 

anos da revolução. Além dos nicaraguenses, havia delegações de 40 países de três 

continentes22. Segundo reportagem, Ortega reclamou de que o país vivia uma grave crise 

econômica devido os esforços de guerra, à sabotagem econômica de bancos e da burguesia 

nicaraguense, ao bloqueio econômico imposto pelos EUA, além de sua ameaça permanente de 

intervenção direta. 

Segundo Zimmermann, 

Em 1986, o último ano em que se deu uma distribuição significativa de terra, 

oitenta mil famílias de campesinos receberam seus títulos, mas ainda havia 

perto de 20 ou 30 mil que continuavam querendo e precisando de terra 

(2006, p.123). 

Muitas destas terras foram distribuídas atendendo aos anseios dos camponeses e 

trabalhadores rurais que no ano anterior fizeram mobilizações massivas reivindicando o título 

individual de propriedade da terra. A UNAG tinha força e mobilizava essa massa, apesar de 

suas contradições internas de representar diferentes estratos do campesinato e ter de 

pressionar o governo da FSLN. A UNAG nasceu após a revolução, para organizar os 

pequenos produtores. Contudo, a natureza de pequenos proprietários e sua típica mentalidade 

camponesa entrava em conflito direto com a proposta da FSLN de coletivização e 

desenvolvimento planificado das forças produtivas no campo. 

Em junho de 1986 o Congresso estadunidense respondeu aprovando a liberação de 

cem milhões de dólares para financiar os contra-revolucionários da Nicarágua, o que dispara o 

sinal de alerta na Nicarágua e repercute internacionalmente. Em julho de 1986 a Embaixada 

da Nicarágua no Brasil escreveu a carta “Ajudemos a Nicarágua”, onde denuncia o propósito 

do governo Reagan passar por cima dos processos de negociação de paz que estavam em 

curso (resolução da corte de Haya, de 27 de junho de 1986) e os esforços do grupo de 

Contadora: 

                                                 

 

22 JST n° 55, p. 14. “Nicarágua comemora sete anos de revolução” 
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Em nome da razão, da justiça e do respeito às mais elementares normas de 

convivência humana, e em nome da vontade latino-americana refletida na 

ação de contadora, pedimos pronunciamentos públicos e enérgicos contra as 

medidas do governo dos Estados Unidos, a favor de que se cumpra a decisão 

da Corte Internacional de Justiça – organismo máximo das Nações Unidas – 

a favor da ação do Grupo de Contadora, como a opção continental de paz, a 

favor da solidariedade com a Nicarágua. (“Ajudemos a Nicarágua”, JST n 55 

ago 1986, p. 19). 

 Assim a Nicarágua convocava a solidariedade, através de sua embaixada no Brasil e o 

jornal do MST acompanhou estes desenvolvimentos, estimulando a solidariedade entre seus 

leitores. No território nicaraguense, o povo foi às ruas em defesa da revolução, nas “maiores e 

mais militantes demonstrações pró-revolucionárias, na Nicarágua, nos últimos anos. Foram 

realizadas gigantescas passeatas nas cidades de todo o país, em abril”. Zimmermann 

exemplifica: 

Como afirmou um campesino após sua cooperativa sofrer um ataque mortal 

dos contras, em 1986, “na época da ditadura de Somoza, não tínhamos nada: 

terra, assistência médica, habitações, educação. Com a revolução, nós, 

campesinos, agora somos donos da terra. Esta cooperativa é o nosso futuro. 

E agora o inimigo vem destruí-la. Nós lutamos para que nossos filhos 

tivessem futuro, para que não fossem pisados e humilhados como nós” 
(2006, p. 122).  

Como reflexo do acirramento do conflito nicaraguense, em 1986 algumas estações de 

rádio católicas foram interditadas. Segundo Zimmerman, “(...) o motivo da decisão foi a 

sucessão de atos políticos que violavam a lei nacional e seu apoio declarado às agressões 

militares contra a Nicarágua, não o fato de se expressar diferentes religiões” (2006, p.129-

130). A postura da Igreja Católica nos anos 1980 merece atenção. A ala progressista, 

vinculada a Teologia da Libertação, geralmente apoiava a revolução a partir dos anos 1970, 

mas a elevação do Papa João Paulo em 1978 iniciou um ataque interno da Igreja Católica 

contra esta ala e fortaleceu bispos da direita. Um ato símbólico, reproduzido no mundo 

interno desta transformação de prioridades ocorreu quando o Papa visitou Managua, a capital 

de Nicaragua, e publicamente castigou o padre, poeta e defensor dos Sandinistas Ernesto 

Cardenal no palco para todo o mundo ver. Paralelamente, mulheres na América Latina se 

reuniram no Chile para o “Primeiro Encontro Nacional da Mulher Rural” promovida pela 

Comissão Nacional Campesina (CNA), com participação de três militantes do MST 

(Margarete Santim, Maria Izabel Grein, Luci Piovezan). “Foi muito bom ir ao Chile. As 

discussões foram parecidas com as que se fazem aqui. Os problemas são os mesmos, com o 

acréscimo do problema da repressão de Pinochet”, disse Izabel Grein ao JST (JST n 55, 1986, 

p. 16). 
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Dos registros que tivemos acesso, esse talvez tenha sido o primeiro Encontro de 

mulheres que as militantes sem-terra tem participado fora do Brasil. O primeiro de muitos que 

se sucederam nos anos seguintes. Houve manifestação de solidariedade ao povo da Nicarágua 

frente a agressão estadunidense23. 

No Brasil as mulheres camponesas lutavam para garantir seus direitos na Nova 

República. Em julho, cerca de 20 mil camponesas se mobilizaram no interior de Santa 

Catarina, na cidade de Xanxerê, para exigir previdência social, aposentadoria, salário mínimo 

e o fim da violência contra trabalhadores rurais24. A memória e simbolismo da luta de 

Margarida Alves25 estava presente. A nicaraguense Alba Palacios, da ATC, que esteve 

presente na manifestação em busca de apoio à Nicarágua, atacada pelos EUA26. 

De 31 de julho a 03 de agosto a CUT realizou o seu 2° Congresso Nacional, no Rio de 

Janeiro. O MST participou e conseguiu estabelecer contatos e relações com organizações 

camponesas e da classe trabalhadora de diferentes países. A vinda dos representantes da ATC, 

para participarem do congresso da CUT, conciliou com visitas à trabalhadores organizados 

por diferentes Estados, trocando experiências, apresentando o MST e, principalmente, 

construindo espaços de divulgação e solidariedade à luta nicaraguense. Como explicita uma 

circular do MST em 1986 onde relata que a visita que a princípio teria caráter de intercâmbio 

mudou por iniciativa da Nicarágua e passou a ser mais “diplomática” com fim de 

propagandear e esclarecer distorções sobre a situação daquele país, além de angariar apoio 

político. A partir dessa mudança o MST através da Secretaria Nacional readequou o roteiro e 

a programação27, priorizando atividades de propaganda. 

Em novembro, explode nos Estados Unidos o escândalo que ficou conhecido como 

Irã-Contras, onde os EUA teriam vendido secretamente armas para o Irã – seu inimigo – para 

financiar os mercenários Contras. A divulgação deste escândalo deixou mais fraca a já 

oscilante posição da política externa de Ronald Reagan, abrindo espaço para o avanço das 

inciativas de Contadora, Grupo de Apoio e a Declaração de Esquipulas II. 

                                                 

 

23 JST n 55 Ago 1986, p. 16 
24 JST n 55 Ago 1986 
25 Paraibana, líder do movimento sindical rural, assassinada em 1983. 
26 Idem. 
27 ASN-MST. Circular 18/1986 em “1986 Correspondências expedidas - “circulares” (Arquivo MST 
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Nas reuniões de sua Direção Política28 o MST discutia de que forma “prática se 

poderia contribuir efetivamente”. No final do mês de novembro foi discutido na reunião da 

Direção Nacional do MST a viagem para a Nicarágua de uma delegação de três pessoas29. 

Não encontramos registro do debate e critérios para a seleção das pessoas que viajariam. 

Contudo podemos perceber a composição de dirigente político, um assentado e um técnico 

(agrônomo, como veremos adiante). Esta definição política do MST aconteceu, como dito 

anteriormente, no contexto que o governo Reagan aumentou o financiamento dos contras 

sucessivamente desde 1985, a Nicarágua se mobilizava e externamente denunciando a ação 

dos EUA e conclamando solidariedade. No Brasil os comitês solidariedade se multiplicaram. 

 

3.5 MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DO MST 

 

Movido pelo valor e a necessidade de aprender com as outras organizações, nos anos 

de 1985-1986, o MST avaliou que havia a necessidade de qualificação de seus militantes 

através de formação política. Foi criado no início de 1986 o Setor de Formação que, dentre 

outras atividades, coordenava cursos de formação de monitores e militantes, acompanhava os 

cursos nacionalmente e nos Estados. A partir do ano seguinte, passou a enviar dirigentes, 

militantes e jovens lideranças nos acampamentos e assentamentos para cursos em Escolas de 

Formação em Cuba graças em alguma medida suas relações internacionais. 

Além dessa mobilização para a solidariedade efetiva à Nicarágua, no final de 1986 

surgia as primeiras possibilidades de viagens para realizar cursos de formação no exterior. A 

direção do MST discutiu pela primeira vez uma viagem para conhecer a Associação Nacional 

dos Pequenos Agricultores (ANAP) de Cuba.  

Esta foi a primeira iniciativa de relação do MST com uma organização cubana que 

encontrei nos documentos e chama a atenção o contato acontecer depois de diversas viagens e 

atividades do MST. É curioso este contato acontecer depois de quase três anos de relevantes 

contatos e viagens do MST com organizações latino-americanas e da intenção manifesta em 

                                                 

 

28 O MST instituiu a Direção Política em 1986. Era um coletivo inicialmente composto por dez dirigentes 

responsável por deliberar políticas a nível nacional e realizar o acompanhamento de atividades e frentes de 

atuação a nível nacional. 
29 Sem identificação Relatório, Direção Nacional do MST [doravante citado como DN] 1986-11-29 
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suas normas gerais (1985) de se relacionar com camponeses da América Latina e aprender 

com as experiências destes. Cuba era um símbolo de revolução triunfante, que promoveu a 

reforma agrária, que desenvolvia um tipo de cooperação agrícola próprio. Por que em 1986? 

Como isso foi possível? Podemos encontrar algumas pistas no contexto político da época, 

pela análise do MST ao refletir sobre a criação do seu Setor de Relações Internacionais no 

final de 198730: 

Nessa época existiam apenas as centrais sindicais ou articulações de partidos 

políticos, mas não tínhamos acesso porque não éramos nem sindicato nem 

partido. Mesmo nas viagens internacionais, éramos olhados com 

desconfiança porque não reconheciam o papel dos movimentos populares. O 

Setor de Relações Internacionais tinha como prioridade a articulação 

camponesa, mas ainda era muito incipiente. Aproveitávamos os congressos e 

encontros de outras organizações que nos convidavam e ao mesmo tempo, 

participávamos de cursos especialmente em Cuba que nesta época possuía 2 

escolas de formação (MST, sem data.). 

 

 Ou seja, o campo da “articulação camponesa” desses movimentos sociais do campo 

ainda era frágil e havia pouco espaço dentre a estrutura tradicional de relações sindicais e 

partidárias. Por outro lado, se a “articulação camponesa”, como vimos, teve os religiosos da 

Teologia da Libertação como importantes artífices, os esforços destes até antes de 1987 

teriam sido preliminares, segundo a avaliação das dificuldades expressas pelo MST nos 

permitem imaginar. 

O contato com organizações internacionais tinha dois sentidos principais: construção de 

relações com outras organizações de classe mundo afora e a cooperação com entidades, 

principalmente da Europa, em relações bilaterais. Era comum o registro e socialização das 

experiências de intercâmbio na direção e coordenação nacional do MST, pela nossa 

observação das programações das reuniões (“pauta” e “proposta de pauta” na tipologia 

documental do arquivo do MST). 

De 19 a 23 de janeiro de 1987 o MST realizou o seu III Encontro Nacional em 

Piracicaba, dessa vez com 200 delegados de dezoito estados. Este encontro definiu como 

prioridades de ação: organização da base; formação; articulação campo-cidade; organização 

dos assentados. A ampliação do MST em todos os sentidos: autossustentação, segurança, 

organização interna dos assentamentos, cooperação agrícola e a construção de uma direção 

política dos assentados nos Estados. 

                                                 

 

30 Não encontrei a data exata da criação do SRI, mas encontrei esta referência vaga no documento “Proposta de 

projeto para intercâmbio permamente com a América Central” ASN-MST DN 1988-09-14 Relatório. 
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Foi por tanto um encontro mais organizativo e interno e ao mesmo tempo começava a 

se preocupar com as áreas conquistadas, que eram os assentamentos. E, com a terra 

conquistada, o que fazer para a organização da produção. Foi também aprovada a bandeira 

símbolo da organização, que havia sido escolhida numa reunião de direção em Barueri, no 

ano anterior. Segundo Stedile, 

Quando veio o Encontro Nacional, havia duas ou três propostas. Após a 

discussão, foi vitoriosa a proposta que é hoje a nossa bandeira. Pedimos para 

o Hamilton Pereira31 escrever um poema à bandeira. Ele escreveu. Foi uma 

espécie de lançamento oficial da bandeira para a militância. Na hora, não se 

tinha tanta clareza quanto ao significado de cada elemento ou cor. Só dos 

elementos, digamos, mais gerais. Por exemplo: a cor vermelha, pela tradição 

de luta, pela identidade da classe trabalhadora, é um elemento ideológico 

muito forte. O casal que está desenhado na bandeira foi aproveitado do 

cartaz do I Congresso. Para mostrar que no mundo nada se cria, nos 

inspiramos num cartaz da Nicarágua, que tinha um homem e uma mulher 

numa manifestação. No I Congresso Nacional, em 1985, aquele casal, com 

um facão erguido, impregnou na turma. É uma marca muito bonita. 

(Fernandes, 1999, p.133 Grifos meus) 

 

Percebe-se a atenção e cuidado com a simbologia e como ela estava desde o início 

inspirada pela Revolução Sandinista. Sem chamar atenção, a bandeira silenciosamente refletiu 

uma perspectiva latino-americanista, com representação do casal emprestado de Nicarágua, e 

internacionalista com a cor vermelha, associada ás lutas da classe trabalhadora no mundo 

inteiro desde o século XIX. O elemento internacionalista aparece de forma mais explicita no 

“Hino à bandeira do Movimento”, que também foi apresentado no 3º encontro nacional. 

Escrito por Pedro Tierra, o hino associa a bandeira com um movimento para “romper as 

cercas do mundo”, lutar para não deixar nascer “um mundo de opressores”.e “retornar” a terra 

“aos filhos” dela32. 

Em 1987 o MST estava estruturando seu Setor de Relações Internacionais. Os 

objetivos iniciais eram elementares: sistematizar o envio de informações, elaborar denúncias 

para o exterior (Europa) e buscar solidariedade33. Era, sobretudo, um trabalho de secretaria 

política e operativa. A análise do organograma do MST à época e dos objetivos e modo de 

funcionamento do SRI nos permite deduzir que o SRI era subordinado à Secretaria Nacional, 

mesmo que sua finalidade fosse servir de órgão de apoio à Direção Política (que se tornará 

                                                 

 

31 Foi militante da Aliança Libertadora Nacional (ALN), preso e torturado. Após a sua libertação se envolveu 

com o movimento sindical, a fundação do PT e com o MST. Como poeta, usa o pseudônimo de Pedro Tierra. 
32 Caderno de Formação no 19 do MST, “Calendário Histórico dos Trabalhadores,” p. 13 
33 “Relatório reunião da direção 21 a 23 abril de 1987” 1987-04-23 Relatório 
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posteriormente Direção Nacional), fornecendo subsídios e encaminhado as decisões tomadas 

pela DP. 

Ficou definido em outubro de 1987 que Egídio Brunetto e Zezinho34 seriam os 

dirigentes nacionais responsáveis em acompanhar as atividades do setor de relações 

internacionais a partir daquele momento35. Outro ponto em pauta era um “intercâmbio com a 

América Latina”. Para isso, foi pensada a produção de cadernos de formação, elaboração de 

material sobre a realidade dos outros países latino-americanos, mais especificamente de luta 

pela terra. Foi tirado como linha a melhora na relação com camponeses dos países socialistas, 

organizar o direcionamento (através de perguntas) para quem vai pros intercâmbios, cobrando 

relatórios, para divulgação nos estados36. 

As fontes nos levam a crer que esse início (como todo início) foi um pouco difícil. 

Faltavam quadros capacitados tecnicamente, que dominassem outras línguas e, 

principalmente, quadros políticos. Estes não eram problemas exclusivamente do Setor de 

Relações Internacionais, sendo uma deficiência do MST, apontada pela Direção Política. Não 

por acaso o tema da “formação de quadros” era recorrente nas discussões da Direção. De 

início são designados dois responsáveis da DP (Egídio e Zezinho) para acompanhar e 

conduzir politicamente o trabalho do SRI, fazendo o elo entre os interesses da Direção 

Política do MST e a prática do setor, que contava com mais duas pessoas para executar as 

tarefas (Josenilde Almeida e Maria Luz). De 1987 para 1988 o setor aumentou o volume de 

suas atividades e o número de seus integrantes, introduzindo maior divisão de tarefas e 

especialização do trabalho. 

O Setor de Formação tem uma relação próxima com o SRI nesse período, 

principalmente no que dizia respeito à busca de contatos no exterior para cursos de formação. 

No primeiro momento buscando Cuba e suas escolas de formação na área de produção e 

cooperação (ANAP), juventude, mulheres e a prestigiada escola Nico López, a escola do 

Partido Comunista Cubano. Mas os setores não se restringiram à América Latina nesse tipo de 

intercâmbio. Logo foi apontada a importância de se aproximar dos países socialistas europeus, 

como a República Democrática Alemã – RDA. 

Outro setor que surge no mesmo período e que sua atividade continha grande interação 

com o SRI é o Setor de Mulheres. Nesta época a direção política era majoritariamente 

                                                 

 

34 Bio Zezinho 
35 “Reunião DP avaliação 1987” 1987-10-15 Relatório 
36 “Propostas para 1988” 1987-10-15 Relatório 
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masculina e em seus registros o tema de gênero não aparecia na pauta das reuniões, apesar do 

tema ter sido apontado como um desafio para o MST no 1° Congresso Nacional e de algumas 

iniciativas que surgiram nos anos seguintes, como a insistência de que cada delegação 

precisava de pelo menos uma mulher e um homem para ser suficientemente representativa. 

Nos anos 1980, o tema começou a aparecer ao mesmo tempo em que surgem os encontros de 

mulheres na América Latina e surge a demanda de indicar nomes de mulheres sem-terra para 

as atividades. Em seguida, é recorrente nos relatórios das reuniões da Direção do MST a 

referência a necessidade de indicar mulheres para vagas de eventos. 

Talvez não seja coincidência que a mulher responsável por participar das reuniões da 

Direção Nacional representando o SRI acumulasse também a tarefa de dirigir o Setor de 

Mulheres. 

Em outro aspecto, notamos a permanência das diretrizes iniciais para as relações 

internacionais do MST que norteavam as viagens e intercâmbios antes do surgimento do SRI. 

O que passou a acontecer foi a maior profissionalização da tarefa. Com um corpo burocrático 

constituído, todas as reuniões da Direção Nacional do MST passam a ter em sua pauta o ponto 

das relações internacionais, muitas vezes com extensa relação de questões a discutir e 

encaminhar. 

Tudo isso parece ser encarado com naturalidade pela direção. Não há nenhum registro 

de questionamento sobre a existência e importância das relações internacionais e do SRI. E 

isto não é uma constatação menor. Na história do MST há uma dinâmica de criação de setores 

seguidos de sua transformação radical ou mesmo de sua extinção (algumas vezes para ser 

reconstituído anos após). 

O que se nota é a busca de aperfeiçoamento e profissionalização do Setor de Relações 

Internacionais. O debate recorrente de avalição e planejamento da tarefa na Direção Nacional. 

A Direção Nacional do MST discutia possibilidades de ações de solidariedade à 

Nicarágua e a El Salvador, além de intercâmbios. Pensava compromissos futuros: uma nova 

viagem à Nicarágua era planejada37. No mesmo período o Jornal Sem Terra planejava uma 

matéria sobre a viagem realizada por Egídio e Edmundo38 à Nicarágua39. 

Até março de 1987 as notícias internacionais apareciam no Jornal Sem Terra 

espalhadas em diferentes páginas e seções, variando entre entrevistas, notícias, reportagens, 

                                                 

 

37 “Proposta de Pauta” DN 1987-03-11 
38 Edmundo Gonçalves Pereira era membro da Executiva Nacional do MST 
39 “Proposta de pauta para a edição de março/87” DN 1987-03-11 
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notas, etc. Apesar das notícias sobre a América Latina serem comuns, havia edições sem esse 

tipo de notícia. A partir de abril de 1987 o Jornal Sem Terra passou a ter uma seção fixa 

inicialmente intitulada “internacional” que duas edições depois passaram a se chamar 

“América Latina”. Foi uma decisão da Direção Política, de usar esse espaço no jornal para 

fazer uma síntese das principais lutas camponesas e denúncias de crimes contra os direitos 

humanos e movimentos camponeses e popular latino-americanos e, quando fosse possível, a 

seção também apresentar reportagens mais aprofundadas, recorrendo a outros boletins de 

agências de notícias. A seção passou, então, a ter uma página inteira disponível no impresso 

que à época oscilava entre 20 e 22 páginas40. 

Pode-se considerar pouco relevante ter uma página entre 22. Contudo é importante 

ressaltar que: as relações internacionais não eram o principal desafio desse movimento social 

ainda em processo de nacionalização; havia dificuldade em conseguir ou produzir notícias 

sobre o que acontecia na América Latina, de acordo a reclamações encontradas nos 

documentos da DP e do SRI. Todavia, pode-se considerar representativo de um 

amadurecimento e incorporação do internacionalismo no MST, pela intenção de sua Direção 

pautar o tema da América Latina para a sua base social, para quem o Jornal era dirigido 

prioritariamente.  

O MST tinha à época uma política de publicações para o conjunto da organização, 

visando a importância da divulgação de informação para a formação de sua base. As 

publicações seguiam os temas em pauta para o movimento, com compilação de textos, 

publicação em papel de cadernos de formação, cartilhas e cartazes. No início de 1987 foi 

definida a impressão de um cartaz de solidariedade à Nicarágua, com a famosa foto da mãe 

nicaraguense que amamenta o filho nos braços ao mesmo tempo que carrega um fuzil às 

costas. No cartaz a frase escrita “contra a intervenção norteamericana na Nicarágua” e verso 

de poema de Dom Pedro Casaldáliga. Os recursos angariados com as vendas seriam enviados 

para a ATC41. 

Para alcançar este objetivo, foi necessário mobilizar a militância nos estados em que o 

MST estava presente, enviando uma carta onde se informava a situação de Nicarágua, que 

segundo análise da direção do MST estava sob ameaça de sofrer uma intervenção ainda no 

                                                 

 

40 “Esquema de editoria do Jornal Sem Terra” DN 1987-03-11 subsídio MST 
41 “Encaminhamentos D.P.: Cartaz de solidariedade a Nicarágua” DN 1987-03-11 Subsídios MST 
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primeiro semestre daquele ano, e animar o compromisso dos estados (no caso, as instâncias 

estaduais do MST) em vender e angariar fundos42. 

No final de março o MST recebeu o jornalista nicaraguense Santo Mendez em sua 

Secretaria Nacional onde “ele relatou as experiências com os boletins da ATC, ‘El Manchete’, 

principalmente dos ‘repórteres agrícolas’, que são os próprios camponeses atuando como 

jornalistas” (JST n° 62, maio de 1987, pg. 18). Experiência similar era realizada pelo Jornal, 

que tinha em cada estado com presença do MST um/a militante responsável por enviar 

notícias e colaborar com o Jornal Sem Terra. 

 

3.6 INTERCÂMBIO E TRABALHO VOLUNTÁRIO: A SEMENTE DAS BRIGADAS 

INTERNACIONALISTAS DO MST 

 

Como definido em reunião de novembro do ano anterior, Edmundo, Norbert43 e Egídio 

viajaram para a Nicarágua e passaram trinta dias naquele país. Como resultado da viagem, 

estreitaram “laços cooperativos” com as principais entidades camponesas nicaraguenses, a 

ATC e a UNAG. Com a ATC foi assinado um protocolo de cooperação agrícola e cultural44. 

Egídio Brunetto ficou impressionado com o “esquema de auto-defesa desenvolvido 

nas unidades de produção agrícola” ante a realidade da guerra. Assim ele contou em 

reportagem veiculada no Jornal Sem Terra de abril daquele ano45. Ele e os demais sem-terra 

que viajaram contaram para a reportagem a história e a natureza das entidades que 

conheceram, estabelecendo comparações com as entidades de classe brasileiras. 

A guerra chamou a atenção dos sem-terra. Egídio relatou as estratégias militares 

adotadas no campo, como construção de barricadas e túneis subterrâneos. Edmundo contou na 

reportagem ao JST dos camponeses “com o elevado nível de consciência do povo, que está 

                                                 

 

42 Idem, ibidem. 
43 A reportagem do JST se refere a Norbert como “outro companheiro do movimento que participou da viagem” 

(“Assentados Viajam à Nicarágua” JST n 61 abril de 1987, pg. 15). Segundo as discussões na Direção Política 

Norbert é relacionado como pertencente à Comissão Nacional de Assentados (ASN-MST “Esquema de editoria 

do jornal sem-terra – 1987” DP 1987-03-11 Subsídio MST). 
44 “Assentados Viajam à Nicarágua” JST n 61 abril de 1987, pg. 15. 
45 Idem, Ibidem. 
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disposto a defender sua soberania”46. Outro aspecto que os sem-terra buscaram observar com 

atenção foram o status da propriedade da terra naquele país e as estruturas de cooperação 

agrícola: 

Na Nicarágua a terra é vista como propriedade coletiva, embora existam 

algumas propriedades individuais. Por isso, existem várias cooperativas 

como a UPES (Unidade de Produção Estatal), onde os trabalhadores 

recebem salários e participam das decisões. Outra é o CAS (Cooperativa 

Agrícola Sandinista), onde através da UNAG, os trabalhadores reivindicam 

terras a serem desapropriadas. É totalmente coletiva, os trabalhadores 

recebem um salário e ao final de cada ano de trabalho o excedente da 

produção é dividido entre todos. 

Há outras formas de cooperativa em que participam pequenos produtores e 

até pessoas que não assimilaram o trabalho coletivo, como a CSM 

(cooperativa de Sulco Morto), onde uma parte da área é comum, outra 

individual. A divisa da terra é feita por um sulco onde não se planta (sulco 

morto)47. 

 

A impressão de Egídio contrasta com os índices apresentados por Zimmermann (2006) 

e Sá (2014) apresentados anteriormente neste trabalho mas, é compreensível, se pensarmos 

que sua visita possivelmente foi guiada por sandinistas e tanto a estes e ao próprio Egídio e o 

MST, interessava propagar as conquistas da revolução sandinista no campo nicaraguense. As 

matérias publicadas no Jornal Sem Terra sobre a América Latina eram fortemente enviesadas 

para a propaganda. Como analisou o historiador Leandro Hoffmann (2002) a respeito do 

tratamento do JST sobre a revolução sandinista e a revolução salvadorenha: 

O Jornal Sem Terra publica constantemente notícias das revoluções destes 

dois países, bem como entrevistas a militantes destes movimentos, inclusive 

com religiosos que participam ativamente das lutas camponesas, como a 

entrevista com o “padre Rogélio Poncell, que exerce seu sacerdócio em 

Morazan, província guerrilheira de El Salvador”. Toda a reportagem é 

realizada em tom grandiloquente, visando a servir de exemplo não só aos 

camponeses, mas também aos agentes da pastoral (HOFFMANN, 2002, p. 

36). 

 

“Servir de exemplo” cumpria a função educativa e formativa do MST, que havia 

reforçado em seu 3° Encontro Nacional realizado no início daquele ano de “ampliar e 

aprofundar, planejadamente o trabalho de formação política das lideranças e dos lavradores 

em geral”48. O internacionalismo estava sendo posto em prática de forma consciente, em 

articulação da formação política com a comunicação (JST). 

                                                 

 

46 Idem, Ibidem. 
47 “Assentados viajam à Nicarágua” JST n 61 abr 1987 p. 15 
48 “Construir o projeto político da classe trabalhadora” JST n° 60, fevereiro e março de 1987, p. 03. 
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Voltando às impressões de Egídio Brunetto, segundo o trabalho de Zimmermann 

(2006) e Sá (2014), as desapropriações de terras eram cada vez menos frequentes, e o 

contingente de camponeses que reivindicavam terra eram menos dispostos ao trabalho 

cooperado. Os grandes produtores conseguiam impor sua vontade aos trabalhadores. Era cada 

vez menor o subsídio dado pelo governo na forma de crédito agrícola. 

Por outro lado, em janeiro de 1987 a Nicarágua havia promulgado a sua nova 

Constituição e anunciava as eleições presidenciais para novembro de 1990. A constituição 

atendia em seu texto a cobranças externas, dos EUA, como garantia de direitos políticos e 

direitos humanos. 

No mesmo período, em janeiro de 1987, um grupo composto por 51 brasileiros esteve 

na Nicarágua, foi a “Brigada Brasileira para a Colheita de Café”, prestando solidariedade 

através de trabalho voluntário. Eles viajaram com recursos próprios para ajudar na colheita do 

café, enquanto a população camponesa estava no front de batalha. A maioria do grupo era 

composta por jovens universitários e pessoas ligadas a partidos políticos49. 

Esta não foi a primeira vez, no ano anterior houve ação semelhante. Até onde nossa 

pesquisa pode alcançar, não houve presença de sem-terras ligados ao MST na brigada de 

1987, mas a natureza dela talvez tenha influenciado o MST, como podemos avaliar pela 

necessidade de contribuir de forma “prática” ressaltada em diferentes documentos da Direção 

Política – aí estava um exemplo “prático” a se inspirar e divulgar em sua base social. A 

notícia foi divulgada no Jornal Sem Terra de fevereiro-março de 1987, e apresentou um 

lavrador de Goiás, Pedro Cruz, que no ano anterior foi recordista na colheita, colhendo seis 

latas diárias de 20 quilos de café50. 

 

3.7 O LONGO CAMINHO PARA A PAZ NA AMÉRICA CENTRAL E 

CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SRI 

 

O MST recebeu convite para participar de Congresso de Confederação Chilena El 

Surco, que aconteceria de 21 a 26 de maio. A viagem foi pensada para ser de ônibus. Três 

                                                 

 

49 “Brasileiros colhem café na Nicarágua” JST n° 60, fevereiro e março de 1987, p. 18. 
50 Idem, ibidem. 
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militantes viajariam: Milico (RS), Maré (ES), e “uma mulher do RS”51. O Congresso foi 

divulgado na edição n°62 do JST, contextualizando o período de luta do povo chileno contra a 

ditatura de Pinochet. Relata a situação precária da população do campo chileno52. Mas, a 

maioria dos engajamentos do MST se concentravam em América Central e México. O MST 

também continuava acompanhando as atividades da Coordenação Nacional do Plano Ayala53, 

que o militante Agenor Bicalho havia comparecido em seu primeiro Congresso, em 1984. Em 

abril de 1987 houve o Terceiro Congresso Nacional de Trabalhadores Camponeses, evento 

noticiado no JST (JST n° 62, maio de 1987, p. 18). 

O JST fazia campanha do “Cartaz da Nicarágua”, informando sobre a situação do povo 

nicaraguense e da sua luta para se libertar da família Somoza e depois a resistência aos EUA. 

MST se empenhou em campanha de solidariedade vendendo o cartaz “Contra a Intervenção 

Norte-Americana na Nicarágua”, dinheiro seria revertido à ATC e aplicado nas áreas de 

reforma agraria daquele país. Os cartazes foram descentralizados para as secretarias estaduais 

do MST54, o que indica o esforço de espalhar a campanha para além de São Paulo (onde 

ficava a secretaria nacional do MST) e ir até sua base, seja a acampada/assentada como 

também de quem acessava o Jornal, como Sindicatos, CEBs e outras organizações populares. 

Em maio o MST foi convidado para o encontro latino-americano da Teologia. O 

chamado “7° Encontro Internacional Oscar Romero”55 seria articulado a nível internacional, 

continental e nacional, com várias entidades brasileiras de caráter religioso. O encontro teria 

como objetivo: 

dinamizar a solidariedade na AL, aprofundamento do conhecimento, 

dinamizar a solidariedade no conesul, que os processos de libertação tenham 

a dimensão da solidariedade cristã, Igreja dos pobres aumentar o vínculo das 

instâncias eclesiais na AL, conhecimento sobre a realidade indígena. Metas: 

dinamizar funcionamento coordenação solidariedade, dar respostas às 

demandas regionais, conhecimento da desinformação sobre os processos de 

libertação na AL e promover canais de comunicação eficientes alternativos56.  

O Encontro teria caráter de articulação e denúncia. MST teria direito a seis vagas, das 

quais tentaria garantir a presença de pelo menos 02 pessoas com qualificação “por dentro da 

luta”57. 

                                                 

 

51 “Relatório reunião da direção 21 a 23 abril de 1987” 1987-04-23 Relatório. 
52 JST n°62, maio de 1987, p. 18 
53 Fundada em 1984, esta organização mexicana 
54 JST n 62 Mai 1987 
55 bispo da TdL que foi assassinado enquanto deu a missa em sua igreja em San Salvador, El Salvador em 1981. 
56 “7° Encontro Internacional Oscar Romero” DN 1987-05-28 Subsídio MST 
57 Idem, ibidem. 
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Em 1987, o Jornal Sem Terra continuava a comunicar notícias sobre os camponeses e 

da Reforma Agrária na Nicarágua, o que nos leva à hipótese de que os contatos construídos 

com as organizações ATC e UNAG eram orgânicos. Em junho o JST publica na seção 

América Latina o artigo “Nicarágua: A luta de um povo livre”, um texto informativo sobre a 

Nicarágua tendo como base falas do Secretário do Comitê Executivo Nacional da Associação 

dos Trabalhadores do Campo (ATC), Denis Chavarria, onde de maneira sucinta o secretário 

camponês fazia um relato da conjuntura de agressão norte-americana, as vitórias da 

revolução, a situação de condição de guerra, a participação do povo, a forma em que estão 

organizados os trabalhadores vinculados à ATC, a situação política no país. Um texto de 

propaganda sobretudo, e que permitia ver o alinhamento da ATC ao governo sandinista: 

“vivemos num estado popular, onde quem manda não são mais os antigos grupos 

privilegiados, mas a população organizada”58. 

Na América Central o povo hondurenho lutava contra o governo para que este 

retirasse uma base contrarrevolucionária instalada naquele país. Na Guatemala, camponeses 

eram expulsos pela polícia de propriedade de terra ocupada. Esses exemplos de luta pela terra 

de norte a sul da América Latina ocorriam simultaneamente, e já havia comunicação entre as 

organizações. A ocupação de terras era forma de luta comum a diversos países O MST 

informava sua base através do JST. 

Na América Central os países assinaram em agosto o Tratado Esquipulas II, 

“procedimento para alcanzar la paz firme y duradera en Centroamerica”, que era constituída 

por dez eixos. Em grande medida acatava as exigências do plano proposto pelos americanos. 

Como decorrência, no mesmo mês foi criada a Comissão Internacional de Verificação, com 

membros do Grupo de Contadora, Grupo de apoio a Contadora, Secretário da OEA e da 

ONU. Também foi formada na Nicarágua a Comissão Nacional de Reconciliação, liderada 

pelo Cardeal Obando y Bravo, notório anti-sandinista e apoiador dos Contras. 

Em agosto o JST publicou uma carta feita pela ATC dirigida a reunião dos presidentes 

da América Central. Na carta: reivindicação da autodeterminação dos trabalhadores do 

campo, desmilitarização, anistia, proteção a refugiados, contra apoio aos contra-

revolucionários, apoio às reivindicações dos camponeses dos países da A. Central e diálogo 

entre os povos59. Neste mesmo mês a Direção Nacional do MST chegava à conclusão de que 

                                                 

 

58 JST n 63 Jun 1987, p. 18 
59 JST n 65 Ago 1987. 
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“A crise na esquerda é uma crise geral no Brasil e na América Latina”. Ao mesmo tempo, 

planejava uma visita a El Salvador60. 

Na América do Sul, surgia no Uruguai o Movimento pela Terra, conclamando o povo 

a criar “comitês pela terra” em todo o país61. No Paraguai cerca de 4 mil trabalhadores 

acampavam próximo à fronteira com o Brasil, sendo cercados e ameaçados pela polícia do 

ditador Stroessner. O MCP organizava cerca de 350 mil sem-terras paraguaios62. Neste 

período havia cerca de 400 mil colonos brasileiros no Paraguai. Questão que o MST 

acompanhava e repercutia no JST desde 1985 e que a Direção Política vai dedicar maior 

atenção em 198863. 

No Peru, a Confederacion Campesina do Peru realizou seu 7° Congresso Nacional em 

21 a 35 de agosto, com a participação de cerca de 2 mil delegados de todo o país. O congresso 

analisou a grave situação do Peru com a crise econômica, político, o recrudescimento da 

repressão, as falsas promessas de reforma agrária e da desastrosa política agrícola, que obriga 

o país a importar cada vez mais alimentos. O Congresso foi abordado no Jornal Sem Terra, 

apresentado a história da luta da Confederação no Peru64. 

Em setembro a Direção Nacional do Movimento discutiu quem participaria de um 

encontro de jovens no Chile, marcado para acontecer de 01 a 04 de outubro. A definição foi 

que seria alguém do Rio Grande do Sul, levando em consideração a proximidade geográfica, e 

continuou o amadurecimento do tema da solidariedade e El Salvador65. 

No “Documento de Solidariedade aos Povos Centro-Americanos”, que foi 

encaminhado a ministros do exterior e presidentes da América Central e ao governo dos EUA, 

o MST buscou diversas pessoas conhecidas para apoiar seu repúdio à violência militar norte-

americana na América Central, com a assinatura de várias personalidades da igreja, sindicato, 

partidos brasileiros. O documento falava do clamor à autodeterminação dos povos e solução 

de paz. Por fim, o texto fala da posição da igreja (dos EUA e A. Central)66. 

O reflexo da luta de classes na América Central aparece no campo brasileiro pela ótica 

dos proprietários de terra no texto “Já não basta perseguir lavradores”, que conta a conjuntura 

                                                 

 

60 “Proposta de pauta para DP” DN-1987-08-18 Pauta 
61 “Movimento pela terra” JST n° 63, junho de 1987, p. 18. 
62 “Acampados sofrem violência” JST n°63, junho de 1987, p. 18. 
63 JST n° 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59; ASN-MST DN 1988-05-18 Subsídios MST, DN 

1988-09-14. 
64 JST n°66, set 1987, p. 18 
65 “Proposta de pauta DP 22 a 23 setembro” 1987-09-23 Pauta 
66 JST n 66 set 1987 
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política no Pará, que no ano anterior teve Pe. Josimo assassinado e que tem o Pe. Ricardo 

Rezende ameaçado de morte. O texto fala da tática da direita de isolar setores sociais que 

prestam apoio aos lutadores/luta. Fala da acusação de que Pe. Ricardo, coordenador da CPT 

na região, teria levado “quatro guerrilheiros nicaraguenses para treinar posseiros a invadirem 

terras”, numa clara tentativa de desmoralizar. Cita declaração do Ministro da Cultura da 

Nicarágua, Ernesto Cardenal, negando a acusação de envio de guerrilheiros ao Brasil: 

“revolução não se exporta”67. Sobre esse tema, Hoffmann afirma: 

Estes contatos entre o Movimento e os movimentos camponses 

revolucionários do continente será frequentemente explorado pelas 

autoridades políticas, pelas forças de segurança e pelos fazendeiros. Por um 

lado, é constante a tentativa de deslegitimar a luta pela terra como problema 

social, atribuindo-a à ação de “infiltrados”, que estariam por trás das 

ocupações, não faltando menções ao “dinheiro vermelho” de Cuba e 

Moscou, em plena consonância com o espírito da guerra fria e a doutrina de 

segurança nacional (2002, p. 37-38). 

Nas fontes que trabalhei encontrei apenas o caso citado no JST de outubro de 1987. 

Hoffmann cita este caso (indiretamente, através da polêmica manifestação do então delegado 

Romeu Tuma sobre o ocorrido) e outro, ocorrido em 1985 e noticiado pelo jornal gaúcho Zero 

Hora. Podemos então demonstrar que as relações internacionais do MST não passavam 

despercebidas de seus inimigos fazendeiros, pelos órgãos policiais e pela imprensa, mesmo 

que sob a lente paranoica da guerra fria. Como destaca Hoffmann, o objetivo era deslegitimar 

a ação do MST a partir de sua articulação internacional. 

Contudo, as fontes utilizadas me deram poucos indícios sobre como o MST reagia a 

essa tática de seus inimigos e nenhum sobre o impacto e relevância que essa reação causava 

no MST. Um sinal talvez seja uma matéria veiculada no JST algumas páginas após a matéria 

sobre a articulação da UDR para vincular a ação da CPT no campo brasileiro com a intrusão 

de guerrilheiros nicaraguenses. 

A matéria “Sr. Embaixador...”68 informa sobre uma ação de 6 mil agricultores em 

Brasília, junto com comissão de deputados, CUT, CONTAG e CPT, que foram até a 

embaixada norte-americana entregar documento destinado ao embaixador, mas foram 

recebidos pelo segundo secretário. Lá, eles denunciaram a exploração das empresas e bancos 

estadunidenses; a articulação conservadora na AL tentando influenciar constituição brasileira; 

denunciaram e repudiaram a dívida externa e se posicionam contra invasões militares 

                                                 

 

67 “Já não basta perseguir lavradores” JST n 67 Out 1987, p. 07. 
68 “Sr. Embaixador...” JST n 67 Out 1987, p. 11. 
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americanas em El Salvador e solidariedade aos povos, e; apoiaram a acordos de paz na 

Guatemala e contra créditos de guerra dos EUA contra Nicarágua. 

O que chama atenção nesta notícia é o resumo publicado da carta entregue ao segundo 

secretário da embaixada americana, onde é citado como denúncia o caso do navio “Nobistor”, 

detido pela polícia federal em 1986 no RJ, repleto de armas e tripulado por mercenários norte-

americanos, com destino à República do Gana. O material bélico que estava no navio sumiu, e 

à época suspeitou-se que tivesse sido destinado à UDR. Assim o MST aproveitava para, da 

mesma forma, acusar seus inimigos de terem recebido suporte externo (CIA) para formação 

de milícias. 

A nível de articulação centroamericana, que o MST também acompanhava, o JST 

entrevistou Ernesto Cisnero, representante oficial da FMLN no Brasil, que falou sobre o 

acordo de paz entre os países da América Central. O Esquipulas II, segundo Cisnero, 

Esse acordo de paz dos presidentes da América Central – Nicarágua, El 

Salvador, Guatemala, Honduras e Costa Rica – tem como itens 

fundamentais: 1) Reconciliação, isto é, a utilização do diálogo como forma 

de encontrar soluções negociadas aos conflitos dos nossos países; 2) Anistia; 

3) Democratização; 4) Fim da utilização do território para agredir outro país; 

5) Fim da ajuda logística às forças irregulares, como caso dos “contras” em 

Honduras; 6) cessar fogo nos países onde existe conflito beligerante69. 

Cisnero destacava pontos, pelo lado dos sandinistas de alcançar a paz o mais breve 

possível, cessando o conflito armado. Para isto, cederam em diversos pontos, como a 

“democratização” e a “anistia”. O Documento apontava para a o caminho do processo 

eleitoral nos moldes da democracia liberal não só para Nicarágua como para os demais países 

signatários. Na Nicarágua, como decorrência do Tratado de Esquipulas II e da lei que 

promulgava a autonomia da região da Costa Atlântica nicaraguense 400 indígenas da 

YATAMA70 cessaram fogo e depuseram armas. Eles faziam parte da fração indígena que 

compunha os Contras. 

Em dezembro, bispos viajaram à América Central em solidariedade aos povos, dentre 

os países visitados estava a Nicarágua. Houve contato com organizações, CEBs. O JST 

entrevistou-os, e eles contaram a realidade presenciada: 

Dom Mathias – vi um sofrimento muito generalizado, sobretudo nos países 

em guerra com deslocamento de pessoas, desaparecimento de parentes e, 

agravando a situação, as secas muito grandes que ocorreram em 1987, 

                                                 

 

69 JST n 68 Dez 1987 

70 Sigla para Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka “Organização dos povos da mãe terra”, 

organização contrarrevolucionária que atuava na região caribenha da Nicarágua, tendo como base os 

povos indígenas. Em 1988 tornou-se um partido e passou a concorrer às eleições nicaraguenses. 
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fazendo com que na Nicarágua a colheita fosse apenas 5% do normal. 

Observei também quem em termos de posse da terra, a Nicarágua está 

fazendo uma verdadeira Reforma Agrária. Eu e Dom augusto participamos 

de entrega de Títulos da Terra a vários lavradores. Entretanto, em outros 

países, a concentração continua muito grande, o problema fundiário não foi 

resolvido e faltam canais que possibilitem a participação popular71. 

 

(...) Dom Mathias – Os cristãos estão tentando fazer uma revolução, 

mudando a estrutura da sociedade. Principalmente nas bases. E nem sempre 

há apoio de bispos e da hierarquia da Igreja, mas o povo luta para se libertar 

do controle dos Estados Unidos. Todos os países vivem dependentes, com 

exceção da Nicarágua. Dependem militarmente, economicamente e para 

manterem os próprios governos72. 

Como podemos perceber, o discurso mantinha o mesmo tom de denúncia do 

imperialismo e de propaganda da reforma agrária, apesar de já termos demonstrado que a 

reforma agrária estava em ocaso. Neste sentido, os membros da CPT e do MST mantinham a 

mesma análise, num momento em que o MST buscava se desvincular da igreja, se tornando 

um movimento mais autônomo (HOFFMANN, 2002). 

Dando continuidade à nova estruturação do MST, aconteceu uma importante reunião 

da Direção Política em novembro de 1987, que redefiniu a organicidade do movimento. A 

Direção Política passou a se chamar Direção Nacional, sendo reestruturada, com criação de 

novas comissões e equipes de apoio, inclusive o Setor de Relações Internacionais. Foi 

discutida uma viagem à Alemanha Ocidental para participar de cursos que aconteceriam em 

julho/agosto de 1988; cursos de formação política de voltados para a juventude; e cursos na 

área sindical e cursos técnicos também estavam disponibilizados. A indicação foi que Mineiro 

e Pizetta73 compusessem a delegação. Ficaram disponíveis também outros cursos em Cuba, 

como o Curso da ANAP de cooperação agrícola, para o qual o MST indicou dois militantes, 

um do Rio Grande do Sul, o outro do Espírito Santo74. 

Na Nicarágua se acentuam as transformações na realidade da revolução: 

 
Em 1987, a distribuição de terras declinou acentuadamente e, em 1988 

tornou-se inexistente na prática. Quando Daniel Ortega anunciou, em janeiro 

de 1989, que “já havia sido distribuída terra suficiente”, ainda havia dezenas 

de milhares de famílias rurais aguardando por seus lotes. Terrenos 

abandonados durante a guerra eram comprados por especuladores ou 

                                                 

 

71 JST n 69 Jan 1988 Pg. 14 
72 Idem, Ibidem. 
73 Uelton Fernandes, o “mineiro”, foi militante do MST e à época foi um dos responsáveis pelo Setor de 

Formação. Atualmente trabalha na assessoria de política agrária da bancada do PT na Câmara dos Deputados do 

Congresso Nacional; Adelar Pizzeta, militante do MST, do Espírito Santo. 
74 “decisões da Direção Nacional 23 a 25 Nov” DN 1988-09-14 Relatório 
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plantadores mais ricos. Diante do fim do crédito barato e do apoio estatal à 

produção agrícola, os lavradores pobres logo se encontraram em dívidas 

monumentais, e forçados a trabalhar como boias-frias nas colheitas, a fim de 

sobreviver. A União Nacional dos Fazendeiros e Rancheiros estava cada vez 

mais dominada pelos fazendeiros abastados que produziam safras lucrativas 

e eram donos de grandes extensões de terra, deixando, portanto, de ser uma 

voz eficiente em defesa dos sem-terra e dos lavradores pobres 

(ZIMMERMANN, 2006, p. 143-144). 

As políticas implementadas pela direção da FSLN devolveram forças para 

paulatinamente a classe capitalista recuperar seu poder político. Essa foi uma das razões do 

ocaso da revolução, 

Havia duas guerras estreitamente relacionadas sendo travadas na Nicarágua 

nos anos 1980. Uma era a luta de classes que acontecia à medida que os 

trabalhadores e campesinos lideravam o caminho na briga pela construção de 

uma nova sociedade. A outra era o ataque contra a nação revolucionária 

desfechado pelo imperialismo dos Estados Unidos recorrendo a um exército 

mercenário, mas sempre um passo aquém da ameaça de uma invasão direta 

pelas tropas americanas. (ZIMMERMANN, 2006, p.130-131) 

 

Segundo Zimmermann (2006), em 1987 acontece uma “desaceleração dos conflitos 

militares”. Essa diminuição da intensidade teve reflexo na postura dos camponeses que 

estavam no front de batalha e almejavam retornar para sua região e receber um pedaço de 

terra. 

Ao mesmo tempo, o comando da revolução caminhava para mudanças radicais no 

sentido do governo, renunciando à perspectiva socialista e anticapitalista, com o objetivo de 

recuperar a economia. 
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4 “A NICARÁGUA NÃO ESTÁ SOZINHA” 

 

A partir de 1988, com acúmulo de experiências nas relações internacionais, o MST 

reformulou e ampliou seus objetivos e estratégias. Ao mesmo tempo, a revolução sandinista e 

o quadro político da América Central refluíram. Devido aos desafios internos do movimento e 

às mudanças externas geopolíticas, o MST passou a priorizar outras relações com diminuição 

das relações com os sandinistas e a Nicarágua. Novas questões foram postas a partir de 

ferramentas teóricas diferentes. 

 

4.1 A CONJUNTURA INTERNACIONAL 

Em janeiro de 1988 Reagan solicitou ao congresso americano USD32 milhões para 

financiar os contras, a título de ajuda humanitária. Devido à crise global, o bloqueio 

estadunidense e a guerra, Nicarágua estava sofrendo graves problemas. O governo sandinista 

anunciou uma série de medidas econômicas pare tentar conter a crise. Segundo Sá (2014, p. 

213): 

No dia 15 fevereiro de 1988, o Governo anunciou a desvalorização 

monetária à razão de 3.000%. Introduziu uma nova moeda, o Córdoba Novo, 

em substituição ao Córdoba. Na nova moeda, 10 Córdobas Novos 

equivaleriam a 10.000 Córdobas Velhos, e teriam o valor equivalente a US$ 

1,00 dólar. Também fixou novos preços para produtos básicos, aumentando 

em mais de 270% o preço da cesta básica, reajustou em média 384% os 

salários entre os mais variados segmentos econômicos. Unificou todas as 

taxas de câmbios, cortou em 10% o orçamento governamental, reordenou a 

estrutura governamental reduzindo as 40 autarquias governamentais – 

ministérios, agências e instituições – para oito superministérios e cortou mais 

de oito mil postos de trabalho no setor público. 
 

Na Nicarágua e no Brasil, para resolver às crises econômicas ocasionadas por motivos 

diversos, os governos caminhavam, ainda que em passadas distintas, em direção à capitulação 

ao receituário neoliberal. Sem cair em fatalismos, trata-se do contexto do capitalismo mundial 

se manifestando singularmente, mas dentro de um mesmo sentido geral. Os propagandistas 

burgueses repetiam a mesma ladainha neoliberal na América do Sul e na América Central 

contra qualquer intervenção dos governos com o objetivo de regular a economia a favor da 

coletividade dos trabalhadores. 
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Contudo, a crise econômica, a dívida externa brasileira e a guerra civil e boicote 

empresarial na Nicarágua forçavam ambos países a dobrarem os joelhos. No Brasil seguia a 

luta de classes no contexto da transição à democracia, com disputas na Assembleia 

Constituinte, no parlamento, nas ruas, no chão das fábricas e no campo. Em janeiro de 1988 

uma manobra política do “centrão” impõe uma derrota às forças de esquerda na constituinte 

no processo de votação. Em seguida, no mesmo mês, começa a reta final de confecção da 

nova constituição da república, que será concluída em outubro. O governo Sarney tendia cada 

vez mais ao conservadorismo e aos preceitos neoliberais, se livrando paulatinamente das 

forças moderadas e de esquerda que compunham o governo e se fiando ao apoio tutelado das 

forças armadas. Sobre o período de 1987 a 1988, o historiador David Maciel afirma: 

Nesta fase, a crise conjuntural que se arrastava desde meados dos anos 70 

evoluiu para uma crise de hegemonia em que o Estado desenvolvimentista se 

esgotou progressivamente, levando de roldão o padrão de acumulação 

capitalista que lhe dava suporte e todas as pretensões de recuperá-lo com 

base no intervencionismo estatal. De agora em diante, o neoliberalismo 

passaria a dar a tônica. O bloco histórico desenvolvimentista, que passou por 

várias etapas desde os anos 30 e atingiu sua forma atual durante a Ditadura 

Militar com a hegemonia do grande capital, chegou ao fim. A partir de 

então, a possibilidade de sua restauração tornar-se-ia cada vez mais remota, 

colocando a perspectiva neoliberal e a democrático-popular como as 

alternativas históricas à sua dissolução (MACIEL, 2008, p. 201). 

Maciel se refere à encruzilhada histórica brasileira que tem em 1988 uma guinada sem 

chance real de retorno à fase anterior. Neste contexto a constituinte era mais um campo de 

batalha. Por outro lado, as forças armadas continuavam a exercer pressão sobre a classe 

política e a servir como força de repressão à classe trabalhadora, que intensificou a luta nos 

anos 1980, aumentando o número de ações coletivas, de ocupações de terras, de mobilizações 

urbanas. No campo, aumentou o número de mortes dos trabalhadores com o auge do poder da 

UDR. Como observou Maciel (2008) 

Os setores conservadores não perderam a chance de fustigar o avanço do 

movimento dos trabalhadores com ameaças de retrocesso político e 

denúncias de que o PT e a CUT radicalizavam para desestabilizar o governo, 

além da repressão aberta a diversos movimentos e manifestações por parte 

das forças policial-militares. A repressão ocorreu em diversos episódios, 

como na greve geral de dezembro de 1986, na manifestação contra o 

governo ocorrida em Brasília no mesmo mês, na ocupação de refinarias de 

petróleo, portos e estações ferroviárias pelas tropas do Exército para conter 

movimentos grevistas, na ocupação de uma área pública em São Paulo por 

famílias de sem-teto, na greve dos bancários, em cuja manifestação, em 

Brasília, até mesmo um deputado federal foi agredido por um policial, além 

da ação de agentes provocadores nas manifestações populares, ligados ao 

aparato repressivo. (p. 208-209). 
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Houve casos emblemáticos em meio a inúmeras paralisações e greves. De 1987 a 1989 

houve um crescimento do número de paralisações (Maciel, 2008, p. 318). Em outra esfera, as 

forças de esquerda estavam consolidando suas estruturas, seja nos Partidos, nas centrais 

sindicais ou nos movimentos sociais. CUT, PT e o Movimento Sem Terra cristalizam suas 

estruturas. 

No início do ano de 1988, uma semana antes de realizar o seu 4° Encontro Nacional, a 

Direção Política dos Sem Terra se reuniu e, dentre outros temas, fez uma avaliação do recém-

criado Setor de Relações Internacionais. Neste momento a direção reafirmou que a articulação 

e intercâmbio com a América Latina fazem parte dos princípios gerais do Movimento Sem 

Terra75. Ressaltou a responsabilidade de Egídio e Zezinho acompanharem politicamente o 

setor76, bem como sua tarefa de organizar duas reuniões extras com os estrangeiros que viriam 

para o Encontro Nacional77. Fez também uma avaliação do “relacionamento internacional”. 

Para o ano de 1988, a direção do MST definiu como princípios gerais “Articular-se 

com camponeses da América Latina; articulação, intercâmbio, solidariedade, mútuo 

conhecimento; [tarefa da DP] 1 – elaborar planos de articulação e intercâmbio, 2 – elaborar 

uma política de relações internacionais.”78. Propôs como tarefas para o SRI a produção de 

cadernos de formação sobre a “realidade e experiência dos países” e “experiências de luta 

pela terra”. Também foram recomendados a busca de propostas de projetos para “melhorar as 

nossas relações com as organizações camponesas dos países socialistas” e para orientar os 

delegados que iam para outros países, com questionários para buscar respostas durante sua 

estadia no exterior e a cobrança de relatórios de viagem no retorno ao Brasil, tudo isso que 

seria posteriormente socializado com as esferas estaduais do MST79. 

O quarto encontro nacional foi marcado pela avaliação e planejamento. O MST viu a 

necessidade de concretizar a aliança com os pequenos proprietários e trabalhadores da cidade. 

Neste sentido a experiência da “Jornada pela Reforma Agrária” no Rio Grande de Sul 

mostrava o caminho do diálogo e aliança campo e cidade. Com muito regozijo os dirigentes 

sem-terra fizeram um balanço positivo do ano anterior. Foi visto como “um marco para as 

organizações do campo” (MST, 2017, p. 03) a marcha a Brasília com 10 mil agricultores 

durante a constituinte, a ‘desmascaração’ do governo Sarney, que não cumpriu com o 1° 

                                                 

 

75 “Proposta de esquema de avaliação DP” e “Esquema para avaliação da DP” 1988-01-16 Proposta 
76 “Reunião DP avaliação 1987” 1988-01-16 Relatório 
77 “Pauta para a reunião da DP” 1988-01-16 Pauta 
78 “Esquema de avaliação da DP” 1988-01-16 Subsídio MST. 
79 “Propostas para 1988” MST 1988-01-16 Relatório. 



78 

Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA. Apesar da repressão, praticado pelo governo e 

as milícias da UDR, o movimento crescia e já contava com base acampada de 15 mil famílias, 

As lideranças avaliaram bem as perspectivas de dobrar o tamanho da base do MST nos anos 

seguintes80. 

No IV encontro foram definidas as linhas políticas voltadas para a ação de massas, 

destacadamente a ocupação de latifúndios. O EN pautou a participação do movimento nas 

eleições. Outra linha política foi a formação política dos membros do movimento, onde 

destacou a atenção dado para a elaboração de cursos para militantes, que resultou em 

parcerias e envios de militantes para cursos técnicos e políticos em outros países (como 

veremos adiante) (MST, 2017, p. 03).  

Em março de 1988 a direção do MST definiu a viagem de João Pedro à 

Tchecoslováquia e fez um plano de viagens para a América Central (o documento aponta uma 

lista de nomes de dirigentes indicados, mas não pudemos saber quem afinal viajou), com 

roteiro pre-definido, com o objetivo de aprofundar o intercâmbio, construindo um vínculo 

sólido do MST com as organizações centro-americanas. No pacote de viagens foi definido a 

ida também a um país caribenho, para participação do Congresso do MCI (República 

Dominicana), onde Fátima, militante do Espírito Santo, representaria o MST; Congresso da 

CLAT (projeto da dívida externa), com outro representante do MST, um “curso de mulheres 

Panamá”, que o MST solicitou 02 vagas, congresso MCP (Paraguai), com participação de 

dirigentes dos estados que faziam fronteira com o país vizinho81. 

 

4.2 “IANQUES, TIREM SUAS PATAS DA NICARÁGUA” 

 

Na Nicarágua, 1988 prometia ser o ano de avanço nas negociações de paz. Contudo 

nenhum dos campos políticos nicaraguenses esperava inerte as concertações diplomáticas. O 

governo sandinista tinha superioridade militar, mas não o suficiente para derrotar os Contras, 

apoiados pelos Estados Unidos. Do dia 03 ao dia 20 de março, o Exército Popular Sandinista 

lançou uma ofensiva na fronteira com Honduras, a “operação Danto”, que levou à morte de 

mil contras (SÁ, 2014, p. 178). , Ao final da ofensiva o Governo nicaraguense se reuniu com 

                                                 

 

80 JST n° 70, 1988, p. 02. 
81 “Relatório da reunião da D.P” 1988-03-16 Relatório. 
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o Diretório da Contrarrevolução e três dias depois foi assinado o Acordo de Sapoá, com 

decreto de cessar-fogo de 60 dias, anistia geral, garantia de ajuda externa aos Contras desde 

que fosse de caráter humanitária, liberdade de expressão e abertura para o regresso dos 

indivíduos que abandonaram o país, com garantias de todos os direitos civis e políticos 

(ACUERDO SAPOÁ, 1988). 

Em resposta à ofensiva nicaraguense, Honduras permitiu que EUA a ocupasse 

militarmente para dali proteger os Contras e agredir a Nicarágua. Em solidariedade, por todo 

o mundo houve protestos sob a palavra de ordem “ianques, tirem suas patas da Nicarágua”. 

No Brasil houve ato de solidariedade na Avenida Paulista, promovida pelo “Coletivo de 

solidariedade e apoio à luta da América central”, reuniu dezenas de entidades, dentre elas o 

MST. Ato ocorreu no dia 24 de março, a passeata foi até o consulado dos EUA, onde 

queimaram a bandeira norte-americana e lideranças discursaram. José Rainha Jr., membro da 

direção nacional, falou pelo MST: “A Nicarágua não está sozinha”82. 

No campo do estudo e formação política, a Direção Política do Movimento estudava 

teoria e método de trabalho revolucionário com base em experiências revolucionárias, 

destacadamente a cubana e nicaraguense, que muito provavelmente foi enriquecida com o 

relato de viagem de militantes que haviam regressado de viagem à América Central. Outros 

relatos de viagens a países da América Latina foram socializados, reforçando a vontade 

manifesta de articulação política com organizações camponesas latino-americanas83. 

Na Nicarágua os trabalhadores do campo tiveram uma derrota do ponto de vista da 

organização do Estado. Em maio o governo sandinista desmembrou o Ministério de 

Desenvolvimento Agropecuário e Reforma Agrária e, em seu lugar, o governo estabeleceu 

setoriais a partir de áreas de produção de commodities, como café, açúcar, e banana, sem 

substituto qualquer para priorizar a reforma agrária. Assim, numa sequência de atos 

governamentais foram enfraquecidos as políticas favorecendo o campesinato nicaraguense, de 

acordo com Sá (2014, p. 2015). 

Em maio de 1988 houve uma importante discussão na DN sobre as relações 

internacionais do MST e a organização do SRI. com avaliação política, planejamento, 

programação, temas de debate, informes sobre a conjuntura política na América Latina, em 

especial na América Central, com direito a clippings de jornais da América Central com notas 
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de solidariedade do MST publicadas para as organizações populares dos povos da América 

Central84. 

Foram socializados relatos de viagens a América Central, Uruguai e Paraguai, no 

Congresso do MCP, onde há avaliação do desenvolvimento desta organização, que estava na 

clandestinidade: sua forma de luta, os tipos de violência sofrida, o perfil dos quadros e 

militantes da organização. Outras questões destacadas foram os “brasiguaios” e a reflexão 

mais ampla sobre o “conesul”85. 

O relatório da viagem de Darci Maschio ao congresso do Paraguai é detalhado e 

demonstra como este dirigente do MST observou e apreendeu a fundo o contexto em que o 

MCP estava inserido. Ao final apresenta uma avaliação pessoal daquele movimento 

paraguaio, com um olhar aguçado a respeito da forma de se organizar e os quadros dirigentes 

daquele movimento. 

A viagem à América Central contemplou Honduras, Guatemala e El Salvador. 

Curiosamente não há menção a alguma ida à Nicarágua. Talvez faça sentido se pensarmos que 

o MST almejava ampliar ou consolidar relações com organizações centro-americanas e, 

podemos supor, as relações com a ATC e a UNAG estavam consolidadas. Contudo, não há 

evidências suficientes para afirmar estar suposição. 

A viagem foi aproveitada para manifestar publicamente a solidariedade dos sem-terra 

brasileiros às organizações e, de certa forma, fazer propaganda do MST. Algumas notas e 

cartas foram publicadas em jornais em El Salvador e Guatemala, por ocasião dos festejos do 

1° de maio86. Abaixo uma carta a organizações salvadorenhas: 

Compañeros: ASTAC, UES, MAICES87. 

El Movimiento de Los Trabajadores Rurales sin Tierra de ‘BRASIL’, saluda 

a actividad ‘Um Canto por La Paz com Soberanía e Independencia em El 

Salvador’, pués expresa que también por médio de la Cultura, El Pueblo 

Salvadoreño demuestra su firme desición de luchar por su 

Autodeterminación. Nosostros, Campesinos Brasileños seguiremos 

acompañando los logros del Movimiento Popular de El Salvador, em la 

Búsqueda de uma Paz Verdadera. 

!VIVA LA SOLIDARIEDAD INTERNACIONAL! 

                                                 

 

84 “Proposta de pauta da DP 17 e 18 maio 1988” e “São Paulo, 12.05.88 Pauta para discussão” DN 1988-05-18 

Pauta; “Pauta do setor para reunião da DP 17/5/88”, “Pontos para aprofundamento”, “Informe – América Central 

(DP 17/05)” DN 1988-05-18 Subsídios MST. 
85 “Relatório da viagem ao Paraguai: 1° Congresso do Movimento Campesino Paraguaio” 1988-05-18 Subsídios 

MST. 
86 Carta “DN 1988-05-18 Subsídio MST. 
87 Asociación Salvadoreña de Trabajadores del Arte e Cultura, Universidad de El Salvador, Movimiento por el 

Arte y la Identidad Cultural de El Salvador. 
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San Salvador, 27 de abril de 198888 
 

O SRI, em contínua profissionalização, projetava viagens para todo o ano de 1988. 

Nos documentos, chamou a atenção o começo de referências a viagens para fora da América 

Latina, com aproximação dos países socialistas do leste europeu, a começar pela República 

Democrática da Alemanha89. No anseio de aprofundar o conhecimento sobre a realidade 

latino-americana, o MST buscava meios de comunicação que suprissem a organização de 

informações – e que tivessem alinhamento ou proximidade com a perspectiva política do 

Movimento. Algumas publicações foram assinadas e utilizadas pelo MST: “Cadernos do 

terceiro mundo – suplemento Brasil”, “Barricada – internacional” (versão em português do 

jornal da FSLN), dentre outros. Além de assinar esses periódicos, o MST publicou um folheto 

intitulado “O que todo agente pastoral, militante, sindicalista, dirigente deve assinar”90. 

Outra articulação de caráter diferente às anteriores foi a reunião marcada para outubro, 

em Bogotá, que deu início à participação do MST no que viria a ser a “Campanha Continental 

500 anos de Resistência índia, negra e popular”. 

No Brasil, as eleições municipais eram vistas como um termômetro para as eleições 

presidenciais do ano seguinte. Passaram a ocupar progressivamente as energias das forças 

democráticas e populares, que há meses não nutriam mais ilusões a respeito da Constituinte, 

onde anteriormente se preocupavam em defender posições para que não houvesse grandes 

regressões no texto da Constituição. O JST tratava de deslegitimar o governo e a Constituinte 

denunciando a maioria dos deputados compromissados com o latifúndio. Era nítido o 

sentimento entre as forças democráticas e populares de que não conseguiriam avançar nas 

conquistas na constituição. 

A Direção Nacional dos Sem Terra incorporou nas preocupações do MST as eleições 

municipais sem, contudo, abandonar as prioridades na luta pela terra. Nota-se essa 

preocupação no Jornal Sem Terra, onde o tema se torna frequente, como podemos ver no 

editorial da edição de maio de 1988: 

A luta econômica é muito importante, porém, não podemos ficar presos 

apenas nela. Todas as grandes decisões são políticas, desde o projeto da 

Reforma Agrária, a duração do mandato de Sarney etc. Às vezes, cometemos 

o erro de pensar que a política é para os outros, para os “doutores” e as 

consequências disso, somos nós que sofremos na própria pele. Devemos 

                                                 

 

88 Idem. 
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entrar de sola na luta política e fortalecer a construção do Partido dos 

Trabalhadores, elegermos rurais para as prefeituras, conquista o maior 

número de vereadores, enfim ganhar espaços para construirmos nosso 

projeto político. O Partido é a nossa maior ferramenta e através dele 

podemos manifestar o desejo de uma mudança social (Editorial, JST n°73, 

1988, p. 02). 

Esta análise do jornal, que refletiu o posicionamento da DN, vai ao encontro do debate 

em outros instrumentos da classe trabalhadora à época, como o debate interno na CUT nos 

seus congressos e no incômodo da classe dominante com a extrema politização das 

manifestações da classe trabalhadora organizada, vista em declarações de generais, presidente 

da república, empresários (Maciel, 2008). 

Em julho, em comemoração aos nove anos da revolução sandinista, o Jornal Sem 

Terra entrevistou o embaixador da Nicarágua no Brasil, Jorge Jenkins. Ele foi perguntado 

sobre a situação de seu país, suas dificuldades financeiras, o boicote e agressão estadunidense, 

e as especificidades da revolução desencadeada em seu país91. Jenkins fez a defesa das 

reformas implementadas pelos sandinistas do início do ano, como necessidade de salvar a 

economia prejudicada pelas agressões dos Contras e a necessidade de responder militarmente, 

além do boicote econômico imposto pelos Estados Unidos. Desta vez o tema da Reforma 

Agrária não foi abordado, diferentemente das entrevistas anteriores com dirigentes sandinistas 

ou funcionários do governo nicaraguense. 

O Setor de Relações Internacionais se reuniu no dia 11 de julho, em antecipação de 

uma nova reunião da Direção Nacional. Foi uma reunião de fôlego onde se definiram as 

tarefas de cada componente do setor, bem como a própria oforma de funcionamento do SRI e 

a indicação da realização de um “seminário de aprofundamento” (o documento não detalha o 

que significaria este “aprofundamento”). O SRI ressentia a dificuldade de acesso a 

informações internacionais em quantidade e qualidade, pois uma das avaliações do MST foi a 

falta de meios de comunicação de esquerda. Como saída era apontada a possibilidade de o 

próprio MST elaborar um informe sobre as notícias latino-americanas92. 

O SRI/MST ambicionava maior profissionalismo e tinha a expectativa de suporte 

político e prático de quadros dirigentes do Movimento Sem Terra. O aumento do quadro de 

pessoas destacadas para compor o coletivo de pensava e coordenava as atividades do STI foi 

debatido levando em conta a incorporação de representantes de diferentes estados, dentre eles 

o nordeste e Mato Grosso e Rondônia, o que nos leva a pensar sobre a possível incorporação, 
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no SRI, do desafio geral do MST de expansão e territorialização como Movimento Nacional. 

Assim, a composição do coletivo do SRI com membros de novos estados pode ser entendida 

nesta perspectiva de garantir maior diversidade e representatividade das regiões brasileiras93. 

O movimento se preparou para receber representantes das Comunidades Eclesiais de 

Base de El Salvador (CEBES).  Eles chegariam no Brasil em agosto (08 a 24) como parte de 

uma viagem pela América do Sul, ficando sob “responsabilidade” do MST na última semana 

de seu tour. O SRI planejou visitas destes representantes aos estados. No bojo da mobilização 

em solidariedade aos povos da América Central estava a campanha de abaixo-assinado em 

apoio à Guatemala, que o MST se envolveu na reunião de grupos e comitês de Solidariedade à 

América Latina, que seria realizado em Olinda, Pernambuco, de 30 de setembro a 02 de 

outubro daquele ano94. Uma das ações concretas tomadas pelo Movimento Sem Terra foi a 

produção de um cartaz de propaganda em apoio à Guatemala. 

Dias depois à reunião do SRI aconteceu a reunião da executiva nacional do MST, que 

discutiu a “reestruturação e formação de equipes auxiliares nacionais”. As equipes passaram a 

ter acompanhamento político de um Dirigente Político, como almejava o Setor de Relações 

Internacionais. A representante DP no SRI foi Vanderlita95 – que também acumulava a tarefa 

do Setor de Mulheres.  

Conforme destacado, ao longo deste trabalho, a história das relações internacionais do 

MST contém muitos pontos de contato com a história da organização das mulheres Sem 

Terra. Talvez não tenha sido aleatória a escolha de uma mulher responsável pelo setor de 

mulheres acumular o cargo de acompanhar politicamente as relações internacionais, apesar de 

não ter encontrado confirmação em conversas informais com dirigentes do Movimento Sem 

Terra. Apesar disso, vimos como indício o fato de, na mesma reunião da direção do MST, ter 

sido planejado um encontro de formação para “mulheres que já participaram de eventos no 

exterior”96. 

É para se avaliar como a combinação de dois setores sob responsabilidade de 

Vanderlita poderiam ter como efeito o fortalecimento mútuo ambos. No relatório da DN em 

julho de 1988 destacamos que a articulação das mulheres também se dava a nível 

internacional. Por exemplo, a viagem para um curso da Federação das Mulheres Cubanas 
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(FMC), de vaga do setor de mulheres, tendo sido Fátima indicada para participar do próximo 

curso que fosse acontecer97. 

Além desse aspecto mais amplo, a reunião teve em sua programação espaços para a 

política internacional e as articulações do MST98. Houve uma noite dedicada ao estudo da 

América Latina e sobre as relações internacionais do MST, socializando o acúmulo do setor 

de relações internacionais até aquele momento, as definições de linhas políticas, organicidade 

e planejamento99. Houve também informes das viagens (Peru, ANAP, América Central, Itália) 

e convites recebidos. 

Na reta final da Assembleia Constituinte, aconteceu de 07 a 11 de setembro o 3° 

Congesso Nacional da CUT (Concut). Nele percebemos o alinhamento da análise da 

conjuntura internacional entre a CUT e o MST, assim como as frentes de luta e a atenção dada 

à situação da América Central100.Os Sem Terra haviam se preparado para estabelecer contato 

caso houvesse delegados estrangeiros ligados ao campo que viessem para o Congresso e um 

conjunto de ações foram pensadas, como visitas a acampamentos e assentamentos em 

diferentes estados101. O MST soube aproveitar esta oportunidade para realizar contato com 

organizações de países em quatro continentes. Destaco a presença de países do leste europeu, 

de quem o MST buscava se aproximar. 

No Concut, participaram dez nicaraguenses convidados. Dentre eles, Apolo Tablada 

(provavelmente um erro de edição do JST ao se referir a Leopoldo Tablada), da ATC e 

Socorro Galám, da Central Sandinista dos Trabalhadores (CST) deixaram mensagens aos 

sem-terra, transcritas na edição de setembro do Jorna Sem Terra: 

Apolo: mensagem da ATC aos companheiros do Movimento dos Sem Terra 

é que continuem na luta pela aquisição da terra e não se esqueçam  que os 

trabalhadores rurais da Nicarágua lutaram muito. Entregamos muitas vidas 

para conquistar o que hoje estamos reconstruindo ou construindo. Não se 

pode esquecer nunca que nós latino-americanos somos seres humanos,  com 

consciência. A mudança é possível e só é possível mudar a situação lutando 

no dia-a-dia e conhecendo as experiências de outros povos. 

Socorro: Toda essa luta dos trabalhadores irá um dia coroar os esforços de 

vocês. Nós queremos reafirmar aos sem terra que na Nicarágua nós lutamos. 

Temos pago um preço alto, no entanto, com o triunfo da revolução 

sandinista conseguimos que nossos camponeses, que não tinham terra e eram 
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explorados, tornasse o sonho, pelo qual combateram e combatem, a 

realidade: a terra é para quem a faz produzir. Ela é dos trabalhadores102. 

Mensagens de agitação para a luta, que expunham a situação dos trabalhadores 

daquele país. De El Salvador, o MST entrou em contato com Guilhermo Rojas, do comitê 

executvo da Unidade Nacional de Trabalhadores Salvadorenhos (UNTS), para planejar um 

intercâmbio naquele país, além de uma série de atividades com Rojas, dentre elas, uma 

matéria no JST de setembro, onde ele apresenta aos leitores a organização à qual pertencia103. 

 

4.3 O ACÚMULO DE ATIVIDADES E O INÍCIO DE UMA NOVA FASE DAS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO MST 

O leque amplo de novas relações políticas exigia atuação e participação em diferentes 

espaços. A UISTABP pediu para representantes do MST participarem de um conjunto de 

atividades (Peru, Cuba) enquanto, ao mesmo tempo, outras organizações construíam junto 

com o MST uma articulação entre organizações do Cone Sul com organizações de países 

andinos. Além dessas, outras atividades se acumulavam e não demoraram a gerar conflitos, 

como veremos adiante. Ao mesmo tempo são sinais de uma mudança na fase das relações 

internacionais do MST que Rubbo (2013) apontou em seu livro e com a qual a nossa pesquisa 

foi ao encontro no entendimento que a primeira fase das relações internacionais do MST tem 

como marco final ou, melhor dizendo, transitório, a Campanha Continental de 500 anos de 

resistência índia, negra e popular, oficialmente lançada em 1989, mas que se inicia para o 

MST em 1988. Outro ponto de inflexão é a aproximação do MST a Cuba, de que trataremos a 

seguir. 

A reunião da DP em setembro, apesar das mudanças implementadas seguiu o debate 

da organização interna do Movimento sem-terra, reafirmando o Setor de Relações 

Internacionais como sendo uma “equipe auxiliar”, de “apoio” à Direção Nacional. 

Especificamente sobre a função do SRI: 

b) Equipe de Relações Internacionais 
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Esta equipe tem a função de estreitar as relações com as organizações 

camponesas principalmente da América Latina. Os contatos mais sérios 

deverão ser feitos pelas Direções específicas104. 

Sobre a proposta em amadurecimento de intercâmbio com a América Central, a DN 

refletiu sobre os objetivos do SRI, a história de menos de um ano deste setor e as ações já 

desenvolvidas com a América Central, especialmente um envio de militantes pela América 

Central em abril de 1988 onde se constatou a proximidade de problemas dos povos desta 

região com o Brasil. A comunicação seria um dos desafios a serem construídos através da 

troca de correspondência com organizações dos países centro-americanos. O Boletim Sin 

Tierra Informa (quinzenal, em espanhol e na 5ª edição), seria uma dessas ferramentas para 

melhorar a comunicação. 

Infelizmente o Boletim Sin Tierra não foi encontrado na documentação do SRI no 

arquivo da Secretaria Nacional do MST. Segundo relato de uma secretária das relações 

internacionais do MST a coleção de edições do boletim foi equivocadamente jogada fora por 

um antigo funcionário da secretaria nacional do MST, por falta de informação. Como o 

boletim era direcionado para as organizações estrangeiras amigas do MST, é possível que se 

encontre no arquivo delas algumas edições do Boletim. No entanto, não encontrei registro dos 

destinatários do boletim, o que me fez desistir dessa busca por questões práticas de conclusão 

desta dissertação. Por fim, não consegui precisar quando o MST começou e quando terminou 

de publicar o referido boletim. 

O documento que planejava o funcionamento do SRI em 1989 finaliza com o ponto 3, 

“A proposta”, onde reafirma a “vontade política de estreitar os laços com os países do 

continente” e propõe envio de delegações (de três pessoas – número considerado “ideal” pela 

experiência de abril) duas vezes ao ano para América Central. Áreas de interesse em 

aprofundamento: cooperativismo, sindicalismo, capacitação de quadros na organização das 

mulheres camponesas. No sentido inverso, os Sem Terra se interessavam em receber 

delegações da América Central105. 

Podemos ver um sinal da repercussão dos esforços na área de comunicação do SRI do 

MST a partir de uma nota publicada no JST na edição do mês de setembro de 1988, na sessão 

“página do leitor”:  

A equipe do CUC – Comitê de Unidade Camponesa, da Guatemala, sediada 

na Nicarágua, devido à perseguição política do governo guatemalteco, 

enviou uma carta ao Jornal dos Sem Terra para expressar uma fraternal 
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saudação, desejando muitos êxitos nas diferentes tarefas e atividades 

informativas do Movimento. Agradeceram ainda o envio do jornal que 

esclarece sobre a situação do nosso País e as diferentes lutas dos 

trabalhadores daqui106. 

Em que pese a grande atenção dada aos países da América Central no ano de 1988, a 

Direção Nacional do MST também dividiu sua atenção com a política internacional na 

América do Sul, com atividade de mulheres a ser realizada na Colômbia e a questão dos 

brasiguaios, onde foi questionado “o que fazer de concreto em conjunto?”107. 

No final do ano surgiram novos convites e vagas em cursos em Cuba, que além de ser 

uma referência que alimentava a moral da esquerda latino-americana, formava militantes e 

dirigentes das organizações políticas, do Chile ao México. Com a dispersão das atenções 

internacionais para além da Nicarágua, a relação com Cuba crescia. O movimento enviou 

militantes para quatro escolas de formação em Cuba: Mulheres, juventude, a escola da 

Associação Nacional de Pequenos Agricultores – ANAP e a Escola do Partido108. A maioria 

dos militantes (não há números precisos) foram à escola da ANAP fazer cursos de 

cooperativismo, principalmente. Edgar Kolling foi o primeiro a ir à Escola Superior Nico 

López, do Partido Comunista Cubano (PCC). Segundo Kolling, a Escola Nico López era uma 

escola que normalmente só recebia quadros de partidos políticos, de países de todo o mundo. 

O PT ofereceu uma de suas vagas ao MST e Kolling foi indicado pela direção do Movimento. 

Viajou em setembro de 1988 para Cuba.  

Não havia como viajar diretamente do Brasil para Cuba porque a Guerra Fria tinha 

influenciado no corte nas relações diplomáticas entre os dois países. A viagem dos militantes 

para Cuba acontecia baldeando, indo de ônibus a Santiago do Chile, de lá para Antofagasta, 

no mesmo país, de onde pegavam um ônibus que atravessava a fronteira até o Peru, onde, em 

Lima, conseguiam visto na Embaixada cubana, e passagens aéreas até Havana. Esses 

percalços foram lembrados por todos os entrevistados para demonstrar a dificuldade no 

contato com outras organizações. 

A presença de Kolling na Nico López causou estranhamento, pois, ele era o único 

militante não oriundo de partido político. Contudo, após reunião com três ou quatro quadros 

do PCC, que o avaliaram, fez o curso até o final, ficando 10 meses e meio em Cuba. Kolling 

descreveu um curso de formação de militantes muito próximo a estrutura básica dos cursos de 

formação política do MST. “Foi um espaço extraordinário de formação política, de 
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convivência com os movimentos camponeses do mundo, e não só camponeses, partidos...”, 

lembra ele, das fortes impressões e marcas que o curso e Cuba lhe imprimiram. Desde o início 

do Setor de Formação do MST Kolling teve uma relevante participação e influência, o que 

torna essa semelhança entre os cursos para militantes uma coincidência a ser investigada.  

De sua experiência prolongada em Cuba, Kolling lembra especialmente a convivência 

com a revolução. “Talvez a parte mais forte”, nos disse, foi o intercâmbio com militantes de 

todo o mundo. 

Cuba até antes da crise pesada [que acompanharia o desmembramento da 

URSS a partir de 1991] foi um espaço extraordinário de formação política, 

de convivência com os movimentos camponeses do mundo, e não só 

camponeses, partidos e assim por diante. De você experimentar uma 

revolução de conhecer a história (…). Então foi extraordinário pra gente, e 

por isso também depois quando a gente volta pra cá a gente tem esse 

entusiasmo tão grande, motivar as pessoas a ir pra Cuba ou pra Venezuela ou 

pra... Porque você olhar o seu país, a sua realidade desde lejos, desde um 

outro país, é uma coisa impressionante. Então eu reconheço, foi uma 

experiência inolvidável e, assim, quase dá pra dizer antes e depois. E não só 

pelos conhecimentos cognitivos, mas pelas vivências sociais, pelo 

alargamento do repertório cultural, político, humano musical e o 

intercâmbio, sabe...” (Entrevista com Edgar Kolling em 24/jan./2015). 

Este impacto sentido por Edgar Kolling foi comum e relevante ao ponto de ser motivo 

de pauta em reuniões de diferentes instâncias do MST, com comentários acerca dos militantes 

que voltavam de Cuba “guevaristas”, em outras palavras, extremamente influenciados e com 

novos modos e postura militante inspirada no espírito de Ernesto Guevara. Este é mais um 

elemento para demarcar o início de um novo período das relações internacionais e do 

internacionalismo do MST, que comentaremos na parte final deste trabalho. Contudo, a 

abertura das escolas cubanas para o MST não significou que o setor de formação deixasse de 

procurar outros países para conseguir cursos de longa duração109.  

Um elemento a ser considerado é o perfil de quem o MST enviava para os cursos. Nas 

viagens internacionais havia a preocupação com a rotatividade, para que não se criassem 

dirigentes profissionais de viagens e que houvesse representatividade de mulheres, 

representantes dirigentes, de assentamentos e acampamentos. Para os cursos em Cuba a 

discussão era mais aprofundada para garantir que fossem enviados os mais destacados, 

comprometidos e disciplinados. Talvez para causar uma boa impressão. Não por acaso 

encontrei no arquivo do MST diferentes distinções recebidas a militantes por suas qualidades 

nos cursos e constante preocupação em enviar militantes mais qualificados para os cursos. 

                                                 

 

109 “Pauta reunião DP 18 de outubro de 1988” DN 1988-10-18 Pauta 
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A ALAI surgiu no Equador em 1977, desde o início com uma proposta alternativa de 

comunicação engajada na área de cultura e comunicação dos movimentos sociais da América 

Latina na década de 1980, importante para o estreitamento de laços das organizações 

camponesas. Chaman-nos à atenção, que aparece pela primeira vez nos documentos da DP, 

menção à Agencia Latinoamericana de Información em alguma atividade (não detalhada) que 

iria acontecer no Uruguai. Ainda que, a ALAI muitas vezes atuou como articuladora de 

movimentos sociais e participadora de campanhas.  

Em setembro-outubro houve o VII Encontro de Solidariedade aos Povos da América 

Latina, realizado em Olinda (PE). Envolveu 25 entidades, dentre elas o MST, e delegados do 

Paraguai, El Salvador, Guatemala, Colômbia, Palestina e África do Sul. Discutiu a conjuntura 

latino-americana e a organização das “brigadas juvenis latino-americanas na colheita de café 

na Nicarágua”, além disso, “reafirmou a importância da solidariedade como fator de 

organização e consciência política, e a necessidade de melhor articular os comitês com as 

organizações populares”110. 

O tema da reforma agrária, da luta dos povos, o anti-imperialismo eram continuamente 

relacionados. Em entrevista ao JST de outubro de 1988, Dom Pedro Casaldáliga foi 

perguntado sobre os desafios da reforma agrária no Brasil e também sobre a luta do povo 

nicaraguense, estabelecendo paralelos entre a realidade daquele país e a nossa, mas falando 

também da singularidade daquela revolução, 

É uma experiência singular, uma revolução tipicamente latino-americana 

contra o imperialismo dos Estados Unidos, reivindicando autonomia de um 

povo contra as oligarquias internas também, numa participação explícita dos 

próprios cristãos. Uma revolução tipicamente popular, num diálogo fecundo 

entre a fé e a revolução, inclusive entre o cristianismo e o marximo111. 

Esta visão do bispo era continuamente propagada em entrevistas, manifestações. Em 

1986 ele hava publicado o livro “Nicarágua: combate e profecia” que reúne passagens de uma 

de suas idas àquele país. O JST reconhece a autoridade de Casaldáliga de falar sobre o tema. 

Nos parágrafos seguintes ele analisa a conjuntura daquele momento, de agressão do governo 

Reagan e promessa de continuidade da agressão com então o candidato presidencial George 

Bush, que se elegeria naquele mês de outurbo, a perseguição por parte da Igreja, impondo 

proibições a bispos progressistas, dentre eles o próprio D. Pedro. Como ele falou, “Inclusive, 

                                                 

 

110 JST n 77 Out 1988 Pg. 19. 
111 “Dom Pedro: ocupação, gesto legítimo do povo” JST n°77, outubro de 1988, p. 14. 
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ultimamente, estou também sob medidas de proibição com respeito a minha ida à Nicarágua. 

E a hierarquia católica nicaraguense, infelizmente, também está mais do outro lado”112. 

Outro tema abordado por Casaldáliga de forma crítica na referida entrevista foi a nova 

Constituição brasileira, promulgada no dia 05 de outubro, sob forte críticas do MST, CPT e 

outras entidades da sociedade civil com relação à questão agrária113. Passada esta etapa, a 

política brasileira mergulhou no mês seguinte nas eleições municipais. 

Em novembro, Dom Pedro Casaldáliga foi homenageado no prêmio Vladimir Herzog. 

Em seu discurso, Casaldáliga conclamou a todos para a luta pela reforma agrária e por 

solidariedade à Nicarágua frente a agressão estadunidense114. O MST esteve representado por 

um militante, não identificado na reportagem. Na mesma edição o JST publicou: 

O governo sandinista nacionalizou o maior engenho açucareiro do país. 

“Temos colocado permanentemente o confisco do engenho. Na passada safra 

deixou de produzir 90 mil toneladas de açúcar afirma o sindicato da fábrica. 

“Nosso governo Revolucionário interveio para garantir o abastecimento 

popular. Apoiamos essa medida, ela representa os interesses da Nação e dos 

trabalhadores que durante 100 anos de existência do engenho, enfrentamos a 

exploração capitalista. Conclamamos aos trabalhadores para garantir o 

plantio e cultivo da cana, as reparações na fábrica, a produção de auto-

consumo, garantir a vigilância das instalações”, destaca a declaração dos 

trabalhadores115. 

 

Este ato passava uma impressão aos sem-terras de avanço na reforma agrária que não 

corresponde aos dados apurados pela bibiografia. 

Na articulação política com a UISTABP o MST seguia sua orientação de evitar 

atividades de “turismo sindical” e tentar construir atividades que tivessem um resultado 

prático ou acréscimo de capital político. Assim, ante a proposta da UISTABP de realizar 

“encontro da juventude rural”, o MST formulou uma proposta de intercâmbio e, em outro 

ponto, “um encontro de organizações camponesas da A.L.”, com o objetivo de fortalecimento 

dos vínculos e estruturas regionais para a construção do evento de organizações camponesas 

da América Latina. Também indicou apoio para a proposta de que o “congresso camponês e 

indígena” acontecesse em 1992 no Peru116. 

                                                 

 

112 “Dom Pedro: ocupação, gesto legítimo do povo” JST n 77 Out 1988 Pg. 14. 
113 “O caminho da Reforma Agrária” JST n°76, setembro de 1988, p. 02; “A constituição dos patrões” JST, n°77, 

out. 1988, p. 03. 
114 “Prêmio Herzog para D. Pedro” JST n 78 Nov 1988 Pg. 14. 
115 “Governo popular” JST n 78 Nov 1988 Pg. 16. 
116 “Relatório da reunião da Direção Nacional – 4 a 6/12/1989” DN 1988-12-06 Relatório. 
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É relevante notar a postura pragmática que norteava a política das relações 

internacionais do MST, assim como a perspectiva de acúmulo de forças. As propostas para a 

reunião da UISTABP têm evidente preocupação de evitar atividades que não tivessem 

perspectiva de continuidade ou de acúmulo político. Nos documentos e nas falas de dirigentes 

do MST se percebe uma contrariedade a esse tipo de atividade, como podemos ver na 

entrevista de Gilmar Mauro, dirigente do MST, dada a Rubbo, onde ele critica o “turismo 

sindical”, 

O importante é que nós conseguimos mudar a metodologia nas relações 

internacionais. Acho que a grande contribuição do MST é essa. Não só do 

MST, não vou querer atribuir isso a nós. Mas, o que era as organizações 

sindicais internacionais? Várias federações, muito turismo sindical, os países 

do leste pagavam a passagem pra turma ir até Cuba, em isso fez a levar a 

muitos oportunismos. O MST muda isso. Primeiro que não constitui uma 

direção oficial internacional. São coordenações, representação de 

movimentos. Não tem nenhuma estrutura burocratizada internacionalmente. 

Segundo que busca estimular movimentos reais e, a partir dos movimentos 

reais, um intercâmbio internacional, e o processo de formação político 

ideológico... mais autossustentado pelas próprias organizações e esse é o 

processo que a gente vive atualmente117. 

 

Ao mesmo tempo, cresceu a necessidade de informação e, frente à insuficiência dos 

meios de comunicação, na avaliação do MST, e os Sem Terra especulam a possibilidade de 

criar eles próprios uma agência de notícias sobre a América Latina que tivesse alinhada com a 

“ideologia da classe trabalhadora”, tendo como inspiração a ALAI118. 

Na última edição do JST de 1988, foi feita uma reportagem da luta dos povos latino-

americanos naquele ano. Segue trecho que faz um balanço da situação da Nicarágua: 

(...) Na América Central, que o imperialismo norte-americano considera seu 

quintal fracassou a política da administração Reagan, de combinar governos 

civis com guerra suja, para deter processos revolucionários (liquidar a paz 

regional. Prova principal é a derrota política e militar dos mercenários), 

armados pelos Estados Unidos, para desestabilizar e terminar com as 

conquistas da Revolução Popular Sandinista na Nicarágua (JST n 79 Dez 

1988 Pg. 16). 

Também merece destaque nessa última edição de 1988 o I Encontro de Mulheres 

Camponesas e Indígenas da América Latina e Caribe. O encontro aconteceu em Bogotá, de 28 

de novembro a 02 de dezembro, e contou com presença de militantes do MST e da CONTAG. 

A delegação do Movimento Sem Terra apresentou o seminário, “Participação das 

trabalhadoras rurais nas lutas das suas organizações” onde socializaram a experiência de 
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ocupação de terras, a partir da condição das mulheres. A reportagem do JST fala da 

elaboração de um “programa de ação conjuntas” “Após a análise da situação das camponesas 

latino-americanas, foi elaborado um programa de ações conjuntas”119. No mesmo encontro, 

A representante da Associação dos Trabalhadores do Campo da Nicarágua 

lembrou uma frase do comandante Tomás Borge: “As mulheres vão 

conquistar a igualdade: nesse dia todos seremos mais livres; a sociedade terá 

ganho a maior batalha. Esse dia não será conquista só pelas mulheres, mas 

por todo o povo120 

Uma mensagem que articula a luta camponesa com a luta transnacional (devido o 

espaço político em que aconteceu) e a luta das mulheres. Pela dinâmica externa (Relações 

internacionais) e pela organização interna do MST ao longo de 1988, é relevante esse 

engajamento das mulheres dirigentes Sem Terra nas relações internacionais. Com esse 

otimismo numa luta internacionalista e feminista das camponesas latino-americanas o ano de 

1988 acabava com uma ampliação das articulações internacionais do MST, onde se nota, pelo 

aumento da busca e da oferta de cursos de formação política em Cuba e Alemanha oriental e 

pela inserção do MST em atividades com grandes organizações da classe trabalhadora, como 

a UISTABP, e amadurecimento das relações regionais (Cone Sul), também o foco e 

consequentemente a prioridade do MST se distancia um pouco da Nicarágua. 

 

4.4 POLÍTICAS NACIONAIS E TRANSIÇÕES INTERNACIONAIS 

O ano 1989 abriu com esperanças de paz e democracia ao mesmo tempo que as 

expectativas, acreditava-se, da Nicarágua ao Brasil, estavam de um ano agitado, de muitas 

tensões na luta de classes. No país da América Central, as mudanças econômicas e os ajustes 

finais para a paz chamaram atenção. No país sul-americano, a corrida eleitoral para o primeiro 

presidente eleito diretamente pela população na Nova República, uma corrida que iluminou 

uma disputa entre dois projetos distintos para o Brasil. O democrático-popular e o neoliberal. 

As longas crises econômicas de ambos países davam um sentido de urgência para o 

ano de 1989. No Brasil o Governo Sarney, de transição tutelada pelos militares, preocupado 

em garantir a ordem e manutenção dos donos do poder na Nova República, após embates no 

congresso e nas fábricas e do insucesso em resolver a situação econômica – que era um 
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reflexo da ordem em crise, a disputa entre dois projetos de república, um da transição 

neoliberal, outro de uma ordem democrática-popular. Podendo ser considerada a terceira 

força, o desenvolvimentismo derrotado na esfera econômica, mas vivo nas forças políticas e 

simbolizado principalmente na figura de Leonel Brizola.  Neste contexto, Sarney tenta sua 

última cartada para controlar a economia: o Plano Verão. 

Enquanto a paz não era alcançada o governo da Frente Sandinista buscava soluções 

econômicas para a crise. As escolhas, contudo, tinham efeito contrário. Além de piorarem a 

situação econômica, eram extremamente impopulares e aumentavam o desgaste da FSLN 

perante o povo nicaraguense, incluso o povo do campo. Guerra e desgaste político que 

custaram as eleições no ano seguinte. 

O Plano Verão consistiu numa reforma monetária, com criação de uma nova moeda, 

desindexação de preços, reajuste salariais e congelamento de preços por tempo indeterminado, 

aumento da taxa de juros e, ao mesmo tempo, desvalorização do câmbio. 

Paralelamente o governo apresentou um ajuste fiscal que propunha uma 

ampla reforma administrativa, com a extinção de ministérios, corte com 

despesas de pessoal e demissão de funcionários públicos, a privatização de 

empresas estatais e a contenção da emissão de títulos públicos e de despesas 

em geral. No plano da política monetária, também seria assumida uma 

postura contracionista, com o aumento dos juros, redução do crédito e outras 

medidas (MACIEL, 2008 p. 316). 

É pois, perceptível que, a reforma apesar de “hibrida” (Maciel, 2008, p. 316) teve em 

sua essência a predominância das diretrizes neoliberais. E fracassou miseravelmente. Como 

resposta, o empresariado boicotou os congelamentos de preços e os trabalhadores 

intensificaram as greves, com forte caráter político. O ano de 1989 foi recordista na história 

brasileira até então no número de greves. Foram aproximadamente quatro mil (Idem, ibidem, 

p. 318). 

Coincidentemente em janeiro, na Nicarágua exaurida pela guerra, chegam de avião a 

Agência Sueca de Desenvolvimento Internacional (ASDI), 

que seria responsável ordenar o processo de implementação das medidas de 

austeridade em quatro etapas. Em março do mesmo ano a maioria dessas 

ações tinha sido efetivada sob a tutela da Agência. A centralidade do novo 

programa de reajuste econômico foi a redução de pessoal no governo (SÁ, 

2008, p. 221). 
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Um rearranjo administrativo que visava sobretudo cortar custos do Estado, a 

conhecida “austeridade” neoliberal que no médio prazo aumentou a crise. Alimentaram os 

especuladores financeiros e cortaram empregos em áreas sensíveis à população, como saúde e 

educação, fazendo despencar ainda mais a adesão e apoio popular aos sandinistas, apesar do 

esforço da FSLN para alcançar a paz. 

Reunidos no Departamento de La Paz, em El Salvador, os presidentes da Guatemala, 

Nicarágua, Honduras e El Salvador assinaram no dia 11 de fevereiro a Declaração de Costa 

del Sol, em continuidade às negociações para a paz na região. Sobre a questão nicaraguense, 

os sandinistas aceitaram a maior parte das exigências para o fim do conflito e realização das 

eleições em 1990121. 

O MST se reuniu para seu quinto encontro nacional em Sumaré, interior de São Paulo, 

num Seminário de Capuchinhos, de 27 de fevereiro a 03 de março de 1989. No Encontro foi 

realizado um balanço da luta pela reforma agrária no ano anterior e durante o curto e recente 

período da Nova República. O MST debateu sobre “como assumir a campanha presidencial e 

como influenciar nossas propostas de Reforma Agrária”122. O clima de esperança com as 

eleições diretas para presidente e a candidatura de Lula estavam presentes, até nos 

documentos, apesar dos Sem Terras serem menos otimistas quanto à possibilidade do 

candidato petista ir ao segundo turno das eleições. 

Este encontro carregou muito simbolismo, debate e decisões que marcariam a história 

do MST, a começar pela elaboração dos documentos “Perspectivas da luta pela Reforma 

Agrária”, que serviu como base para o documento final “Plano Nacional do MST (1989-

1993)”, inaugurando os planejamentos estratégicos de cinco anos do MST, que, com algumas 

variações, passou a ser a forma do movimento estabelecer diretrizes para suas lutas até hoje. 

O V Encontro Nacional foi uma preparação coletiva para o 2° Congresso Nacional do 

MST, que aconteceu em março de 1990. Nesse sentido, foi debatido a revisão das normas do 

MST e as “Normas gerais nacionais para os assentamentos”, sinalizando o momento em que o 

Movimento Sem Terra se voltava para os desafios da organização e produção nos 

assentamentos conquistados. No campo simbólico, neste encontro foi votada a versão 
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vencedora do hino do MST. No âmbito do internacionalismo, estavam em pauta uma nova 

campanha de solidariedade à Nicarágua e a Campanha Continental dos 500 anos de 

Resistência índia, negra e popular. Frente à violência do latifúndio, foi lançada a campanha 

nacional contra a UDR. 

As mobilizações para o V Encontro começaram no ano anterior, dentre elas as relações 

internacionais. Em setembro já havia convites para organizações internacionais123. No final de 

janeiro, nas vésperas do encontro, o MST começou a se mobilizar internamente para uma 

campanha para enviar sementes (milho, soja, arroz) para a Nicarágua. Foi elaborado um 

material de divulgação para a sua base social, e a campanha estava prevista para acontecer de 

abril a junho, culminando com o envio de doações em julho, mês do aniversário de dez anos 

da revolução sandinista. A campanha foi lançada no Encontro Nacional124. 

O MST reuniu cerca de 200 militantes e representantes de nove países latino-

americanos na delegação estrangeira presente, que também teve a presença de um enviado da 

União Internacional de Trabalhadores em Alimentação, Agricultura e Afins (UITA). Além 

disso, a importância de Cuba foi reconhecida com a presença da Hilda Guevara (que faleceria 

meses depois vítima de câncer), filha de Ernesto Guevara, que recebeu uma homenagem 

específica. No encontro, o MST inaugurou uma emulação interna para militantes chamada 

“Prêmio Che”.  

Algumas destas lideranças foram entrevistadas pelo JST e receberam destaque no 

jornal. Em relação a Nicarágua, segue abaixo trecho da reportagem com parte do discurso de 

Leopoldo Tablada da ATC: 

Na Nicarágua, atualmente, vivemos uma nova etapa do contexto 

centroamericano, já que o presidente Reagan desde que assumiu a 

presidência dos Estados Unidos, declarou guerra a nossa revolução, ao nosso 

povo. Estados Unidos empenhou enormes recursos econômicos e militares, 

colocou nas mãos de criminosos, antigos funcionários da Guarda Nacional 

de Somoza. São oito anos de guerra mercenária, uma guerra injusta que tinha 

como objetivo fundamental apagar esse “mau exemplo”, que a Nicarágua 

representa para os demais países de nosso continente. Nesse período, 50 mil 

nicaraguenses perderam a vida, outros tantos ficaram mutilados, viúvas, 

órfãos. Nosso povo resiste heroicamente à esta agressão, e o governo 

nicaraguense desenvolveu um projeto político e diplomático para conseguir 

parar essa agressão mercenária, esforço este que veio a ser fortalecido pelo 

plano de paz, conhecido como Esquipulas, nome da cidade guatemalteca 

onde os cinco presidentes centroamericanos se reuniram para discutir os 

problemas da região (“Um povo heroico”, JST n° 85, jul. 1989, p. 18). 
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Isto posto, é inequívoco constatar a mesma leitura da situação de crise na Nicarágua e 

seus motivos entre Leopoldo Tablada, representante da ATC, e a visão da FSLN, apresentada 

no trabalho de Sá (2014). A atribuição dos problemas econômicos diretamente ligada aos 

fatores externos, como a pressão estadunidense e dos Contras. 

Sobre o plano de ações para o ano de 1989 a solidariedade à Nicarágua ganhou um 

ponto específico, com proposta de campanha de “recolher 2.220 sacas de sementes de 

diversos produtos agrícolas” e doar para a Nicarágua125. 

 

Em abril foi apresentado um plano de ação do Setor de Relações Internacionais, que 

foi aprovado pela Direção Nacional. Nele podemos ver uma reorganização de tarefas do SRI, 

distribuída conforme o acompanhamento de relações por países/regiões126, dando sequência à 

especialização do trabalho de relações internacionais. 

O MST promoveu em seu jornal, durante o período pesquisado, a CUT e o PT, sejam 

de forma direta ou indireta, e participou de atividades da CUT, como mostrado em páginas 

anteriores deste trabalho. Os congressos da CUT foram aproveitados pelo MST para 

desenvolver atividades e contatos internacionais. Da relação com o PT o MST conseguiu suas 

primeiras vagas em cursos em Cuba (não é possível afirmar se o contato com Cuba ocorreu 

graças ou através do PT, mas a primeira vaga para um curso da Escola do partido foi, segundo 

Edgar Kolling, cedida pelo Partido dos Trabalhadores). 

Em abril e nos meses seguintes o SRI planejou se reunir com as secretarias de relações 

internacionais da CUT e do PT em momentos diferentes de 1989, com o objetivo de 

apresentar as relações internacionais do MST e planejar conjuntamente com estas duas 

organizações contemporâneas. Pelos documentos analisados e pelas atividades desenvolvidas 

pelo MST não parece ter havido a intenção de alinhar ou subordinar as relações do 

Movimento Sem Terra com as duas outras organizações. 

As relações internacionais de CUT, PT e MST, a partir da análise dos documentos do 

MST, parecem ter se desenvolvido de forma independente. É compreensível se pensarmos se 

tratar de organizações de natureza distinta (sindicato, partido, movimento social). Contudo, as 

relações tinham pontos de interseção. Assim parece ter se tratado da reunião do SRI do MST 
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com os responsáveis pelas relações internacionais da CUT e PT. Os documentos mostram 

como tema de pauta questões práticas como negociações e articulações acerca de eventos 

internacionais e cursos em Cuba. Por exemplo, o MST e CUT combinaram para negociar com 

a UISTABP uma conferência sobre política de reforma agrária. No campo da orientação 

política, como dito anteriormente, a análise da conjuntura internacional e as linhas políticas de 

ação da CUT e MST caminhavam lado a lado. 

A campanha dos 500 anos começa a ganhar volume nas atividades do Movimento Sem 

Terra em abril, com o acompanhamento das articulações, negociações e planejamentos que 

envolviam a criação de uma coordenadoria com movimentos da América Latina. A reunião 

que estava prevista para acontecer de 07 a 12 de outubro, em Bogotá, com organizações 

camponesas e indígenas. Do Brasil, além do MST, participariam o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), como representação indígena, e a CUT127. 

Internamente, o Setor de Formação procurou o SRI para discutir a ampliação de vagas 

para o MST em cursos da ANAP e a possibilidade de incidir sobre o conteúdo dos cursos que 

o MST participasse, o que representa um passo à frente no poder das relações internacionais 

do MST. Para alcançar este objetivo o SRI procurou Avelino Ganzer, da CUT, e o Partido dos 

Trabalhadores, este último foi procurado pela pretensão do MST de conseguir vagas em 

outros escolas de formação cubanas como a Escola Nico López e do Instituto Politécnico 

Agropecuário Olo Pantoja. No mês seguinte (maio), o MST fez uma reunião ampla com a 

Executiva Nacional do PT sobre a conjuntura agrária e nesta reunião o Movimento Sem Terra 

aproveitou para apresentar a sua política das relações internacionais128 

Houve no MST uma conversa sobre o processo interno do de para levantar nomeações 

de cada estado para participarem das seleções. Pediu-se maior rigor na seleção dos educandos, 

ampliação do tempo dos cursos (de 6 para 8 meses) e tentar articular junto à UIS mais 

recursos para garantir mais vagas para o MST129. 

O MST pretendia negociar, mais uma vez com auxílio de Ganzer e da CUT, uma 

conferência sobre reforma agrária, patrocinada pela UISTABP, no final de janeiro de 1990130, 

que visava troca de experiências e práticas na área de formação e organização de massas, um 

evento voltado para delegados com perfil de dirigentes políticos. 
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Nas campanhas de solidariedade à América Central, o MST encaminhou a produção de 

um cartaz em solidariedade a El Salvador e um para a Guatemala.131  

Na reunião de maio da Direção Nacional do Movimento Sem Terra os dirigentes 

fizeram uma avaliação da conjuntura, fazendo paralelos do que estava em andamento no 

Brasil e o que já havia acontecido em alguns países da América Latina, os “choques 

pequenos”, no que me sugere ser a “doutrina de choque”. Dentro dessa esfera ampla das 

relações na América Latina, o MST também participou de diferentes atividades na região do 

Cone Sul. O Congresso da Federação El Surco, no Chile, 25 a 27 de maio, com uma 

delegação composta de uma mulher e dois homens da região sul do Brasil. Estava em 

andamento a articulação de uma reunião com o “Movimiento por la tierra” do Uruguai, 

avançando no sentido de convidá-los para um “laboratório no centro sul, em julho”. 

Nesta reunião é possível perceber várias facetas das relações internacionais do MST e 

o estágio em que estavam. O setor responsável pelo Jornal Sem Terra planejava publicar um 

caderno sobre a cooperação agrícola em Cuba. Foi deliberada a produção de um folheto para 

apresentar o MST ao exterior, especificamente a Europa (sob responsabilidade do setor de 

formação); a confecção de boletins trienais ou quadrienais para informar as ONGs parceiras 

(em inglês, espanhol e francês); dentre as coisas a serem explicadas no folheto estava explicar 

porque os assentados continuavam ligados ao MST. Os sem-terra se envolveram em 

articulações com diferentes organizações: a Solidaridad, para se reunir e discutir a questão da 

dívida externa (reunião programada para acontecer em 26 de julho, em São Paulo); com o 

Manítese, sobre encontro na Itália sobre Questão Agrária132. 

Outra articulação que avançava era a do Encontro de Bogotá. O MST conseguiu 

manter articulação com as outras entidades brasileiras que viajariam (CIMI e CUT) e 

planejada reunião do “cone sul” para o mês seguinte (julho), com participação do Sem Terra 

Joacir Picoloto133. Como tarefa, foi encaminhado que se gravasse depoimento de D. Paulo e 

D. Pedro para usar na mobilização para o encontro de Bogotá. 

Vindo de fora do continente americano, o MST recebeu um convite para enviar um 

representante para participar do Festival Mundial da Juventude, que iria acontecer na Coréia 

do Norte, de 01 a 08 de julho. Foi indicado Eleilson (do setor de jornal/propaganda) como 

                                                 

 

131 Idem. 
132 “Relatório da reunião da Direção Nacional” DN 1989-06-14 Relatório 
133 “Relatório da reunião da Direção Nacional” DN 1989-06-14 Relatório 



99 

delegado134. O curioso é que, em meio a tantas atividades, no âmbito do Jornal Sem Terra, 

este que era sempre pauta de avaliação nas reuniões da direção, foi avaliado em junho que 

faltavam notícias internacionais135. 

Neste mês, no dia 05 de junho aconteceu na China o evento que ficou mundialmente 

conhecido através dos meios de comunicação como “o massacre da praça celestial”. A 

Direção do MST definiu que se fizesse uma visita à embaixada chinesa em Brasília, onde 

seria entregue uma carta de apoio e solidariedade, tendo como eixo o anti-imperialismo, e 

apoio ao socialismo e povo chinês, além da autodeterminação dos povos136. Curiosamente, 

este acontecimento de grande repercussão não apareceu nas notícias do JST de junho ou 

meses seguintes. 

Com esse conjunto de novos compromissos e intenções das relações internacionais, 

várias delas programadas para julho, neste mesmo mês o MST participou, na Nicarágua de 23 

a 30 de julho, do VIII Encontro Internacional de Solidariedade (com a revolução sandinista), 

que tinha a previsão de participação 30 brasileiros. Um evento com grande presença de 

bispos, forte caráter da Igreja. 

A campanha de arrecadação de sementes para a Nicarágua começou a ser planejada no 

início do ano, com o SRI elaborando um documento “educativo” para desenvolver a formação 

ideológica, a ser divulgado na base do MST, nos estados137. A intenção inicial do MST era 

que a entrega coincidisse com o evento de solidariedade à Nicarágua. Esta campanha foi tema 

de articulação com CUT e PT, apesar da mobilização ser voltada para a base sem-terra. 

Ao que parece houve dificuldades na campanha de arrecadação de sementes para a 

Nicarágua e na forma de como transportar as sementes do Brasil para a Nicarágua. Sobre a 

dificuldade da arrecadação de sementes, os documentos não explicitam as razões, mas no mês 

do evento a Direção Nacional do MST discutia outras estratégias como forma de mobilizar os 

estados, foi determinado que o estado que mais arrecadasse sementes seria o que enviaria um 

representante junto com as sementes138 ou,  meses depois, arrecadar dinheiro para a compra 

de sementes ou, segundo sugestão de Leopoldo Tablada de mandar parte da doação na forma 

                                                 

 

134 “Relatório da reunião da Direção Nacional” DN 1989-06-14 Relatório 
135 “informe” DN 1989-06-14 Relatório 
136 “Relatório da reunião da Direção Nacional” DN 1989-07-14 Relatório 
137 Idem. 
138 “Relatório da reunião da Direção Nacional” DN 1989-05-10 Relatório 



100 

de equipamentos139. Tablada estava no Brasil e não seria estranho especular sua participação 

na Campanha, apesar da falta de mais registros sobre isso. 

Ante tantas dificuldades, em julho a Direção Nacional deliberava que o SRI fizesse 

uma “avaliação a nível nacional do avanço político e ideológico”140. 

Sobre o segundo problema, a questão do transporte, a estratégia da Direção Nacional 

foi negociar com o Governo do Estado de São Paulo o transporte (à época governado pelo 

peemedebista Orestes Quércia). Inicialmente se cogitou um avião para enviar as sementes. 

Depois avaliaram que o envio por navio era alternativo mais barata141. Não encontrei maiores 

informações sobre se ocorreu e como teria ocorrido esse contato e negociação. Contudo, cabe 

destacar o esforço de relação com o Estado para mediar relações internacionais do MST.  

Por ocasião dos dez anos da revolução sandinista, o MST publicou no Jornal Sem 

Terra uma nova entrevista com Leopoldo Tablada, secretário de assuntos internacionais da 

ATC. Na entrevista, a revisão do processo histórico e da luta por reforma agrária e a denúncia 

da ação imperialista dos Estados Unidos. Leopoldo Tablada estava no Brasil há um ano e 

meio “em trabalho de solidariedade” desde a secretaria de assuntos internacionais da ATC142. 

O Jornal Sem Terra de agosto de 1989 publicou matéria sobre o VIII Encontro 

Internacional de Solidariedade ‘Monsenhor Oscar Ranulfo Romero’, que aconteceu em 

Manágua. A reportagem é mais uma de autoria do SRI, que esteve presente com presença de 

Etelvina e Marangon143: 

O Objetivo central do evento foi “celebrar a solidariedade dada e recebida”. 

O princípio segundo o qual a solidariedade é uma “exigência história e 

evangélica” orientou as discussões dos centros temáticos. Houve assessoria 

de intelectuais e participação de personalidades como o bispo brasileiro, 

Dom Tomaz Balduino e o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, 

Antonio Marangon. (...)Ao final do Encontro os participantes constataram 

que o povo latino-americano tem um só inimigo: “o governo dos Estados 

Unidos da América”. Com o objetivo de manter a hegemonia do sistema 

capitalista mundial, os norte-americanos promovem uma guerra contra os 

povos da América Latina. Essa ação se dá em todos os níveis: político, 

econômico, sociológico, diplomático e militar144. 
 

Segundo as conclusões do Encontro o “conflito de baixa intensidade” procura destruir 

projetos populares alternativos. “A nível ideológico, uma campanha de desinformação busca 
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deslegitimar os processos revolucionários”145. Na mesma página, uma matéria intitulada 

“auto-descobrimento da América” fala sobre a organização do Encontro Latino-americano de 

organizações camponesas e indígenas, a ser realizado em outubro em Bogotá, reforçando a 

importância e centralidade que esse evento tomou para o MST antes mesmo de começar. Os 

representantes do MST conseguiram fazer contatos com Guatemala e organizações 

camponesas nicaraguenses146. 

No mesmo período, Mara, do SRI do MST, esteve em El Salvador, onde participou de 

um Encontro pelo CEPIS. Aproveitou para estabelecer contato com organizações camponesas, 

tendo visitado algumas cooperativas. Participou de uma assembleia da UNTS, onde teve 

espaço para fazer uma saudação em nome do Movimento Sem Terra147. Desses contatos Mara 

acordou a vinda, em outubro do mesmo ano, de dois dirigentes de El Salvador e Nicarágua, 

num projeto de intercâmbio de experiências camponesas. 

Outra dificuldade relacionada às campanhas de solidariedade foi a difusão do cartaz de 

solidariedade a El Salvador. Sem muita aceitação nos estados, a solução encontrada foi vender 

a preço de custo e distribuir os cartazes nos eventos como Romarias e atos públicos, com 

celeridade148. 

Também foi abordado uma discussão com o Departamento Rural da CUT estava sobre 

a construção de um seminário sobre política internacional com as datas propostas para 29 e 30 

de agosto ou 30 de agosto-01 de setembro149. 

Às vésperas do encontro de Bogotá o MST, imerso nesta gama de atividades 

internacionais, ao mesmo tempo em que levava adiante a luta pela terra e o engajamento na 

eleição nacional que iria acontecer em novembro, o Movimento Sem Terra enfrentava a 

dificuldade de desenvolver tantas atividades. As datas de eventos internacionais ameaçavam 

coincidir. E o SRI, após definições da direção política, teve que mediar a organização das 

datas das principais articulações internacionais que o MST estava envolvido. 

Assim, o MST propôs que a reunião do Cone Sul acontecesse em Bogotá, para 

aproveitar o encontro programado para ocorrer na mesma cidade, após o encontro promovido 

pela UISTABP que estava marcado para acontecer de 29 de setembro a 01 de outubro, no 

Chile. Este encontro teria como tema a “influência das empresas transnacionais na 
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agricultura” e que Iria uma pessoa do Paraná e uma do Espírito Santo, que tivessem 

conhecimento sobre os conflitos agrários no norte do Espírito Santo (provavelmente o 

documento faz referência aos conflitos decorrentes da presença da empresa Aracruz celulose), 

além de uma pessoa do SRI – a responsável pelo Cone Sul150. 

Antes, em troca de correspondências, o MST, em articulação com a CUT, mediou o 

conflito de datas do encontro da UISTABP e do encontro de Bogotá. Tendo o devido cuidado 

diplomático para não abalar as relações com a organização internacional ou com a articulação 

da Campanha dos 500 anos. Pelas discussões na Direção Nacional ao longo de 1989, fica a 

impressão de que o MST priorizava, dentre este conjunto de atividades e frentes de ação, o 

encontro de Bogotá. O elemento mais aparente seria a possibilidade vislumbrada de que este 

encontro pudesse proporcionar, além de uma campanha pontual, um processo progressivo de 

relações entre os movimentos latino-americanos que tinham características mais próximas do 

perfil buscado pelo MST. 

 

4.5 A REUNIÃO DE BOGOTÁ 

 

A reunião do Cone Sul preparatória para o Encontro de Bogotá aconteceu com a 

presença de Joacir representando o MST. À Direção Nacional, ele apresentou relatório por 

escrito, havendo algumas tarefas para fazer como preparar documentos e preparar material 

para quem viajaria para o Encontro de Bogotá. Para o MST havia quatro vagas, nomeadas 

para Vanderlita, Joacir, João Pedro e Bogo. Aparentemente o MST estava com tarefa de 

coordenação ou coisa parecida, porque um dos encaminhamentos tomados pela direção 

nacional foi enviar convites para Cone Sul e países da América Central151. 

A reivindicação para que a data não coincidisse com o encontro da UISTABP não deu 

certo. O local do evento da UISTABP foi mudado para acontecer no Peru nos dias 05 a 10 de 

outubro, coincidindo com o Encontro de Bogotá. Outras entidades além do MST também 

protestaram, sendo comunicado a FENOC via Fax. Ficou encaminhado que o MST enviasse 
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telex para a UISTABP recusando a compra das passagens e protestando, ao mesmo tempo em 

que se articulava com a CUT152. 

Paralelamente, o seminário sobre relações internacionais, construído conjuntamente 

por MST e CUT, recebeu acréscimo de indicações para participarem. Os nomes indicados 

pelo MST passaram a ser: Egidio, Mineiro, J.P., Isaias, Vanderlita, Mara, Picoloto e Nilde153. 

Destes, a maioria estavam envolvidos diretamente com o SRI ou com o setor de formação. Ou 

seja, neste caso, a participação seria restrita aos quadros políticos e técnicos. 

A Campanha para envio de sementes para a Nicarágua seguia com suas dificuldades, 

sendo o transporte o maior gargalo. Na solidariedade ao povo salvadorenho, a Direção do 

MST se envolveu com a questão dos refugiados (desde a visita de Mara à América Central) e 

a campanha internacional contra a repressão – sendo o SRI responsável por fazer uma 

articulação com os setores urbanos para viabilizar ações práticas de solidariedade154. 

Houve o relato da ida à embaixada de Cuba e da China, ambas em Brasília, onde os 

representantes do MST foram recebidos por Jorge Herrera e o 1° secretário, respectivamente. 

Segundo o relatório, “nas duas a questão principal levantada foi a relação MST x Partidos”155. 

Nota-se que nos relatos de viagens socializados pelo SRI na Direção Nacional do MST 

passa a aparecer críticas mais explícitas aos eventos. Mineiro, do setor de formação, 

participou do encontro ELAE e criticou o aspecto demasiado “técnico” do encontro, deixando 

fraco o debate político156. Já o encontro das CEBS, Isaías Vedovatto fez o relato da atividade 

que reuniu duas mil pessoas, dos quais 80 eram bispos latino-americanos. “MST não teve 

espaço para uso da palavra porque não estava no início”, ficando a cargo de Adão Pretto falar 

em nome do MST. O encerramento reuniu de oito a dez mil pessoas. A carta final do encontro 

foi reproduzida pela DN e secretaria157. 

Isaías também participou de um encontro, no Brasil, do Tribunal da Dívida Externa, 

que reuniu 150 pessoas de vários estados e serviu de preparação para o Tribunal Internacional 

em Lima, em setembro. Um evento em que cada entidade enviaria seus representantes, 

arcando com as despesas158. 
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Na discussão da realidade conjuntural dos estados o Rio Grande do sul destacou o 

retorno de, segundo eles, cem mil brasileiros que estavam na Argentina159. 

Ao que parece a reunião da direção nacional em setembro se confunde com a reunião 

da coordenação nacional. E em sua programação foi pensado diferentes momentos em que a 

questão internacional estaria presente, seja em momentos de estudo, formação e articulação. 

Em três dias haveria momentos de estudo, sendo um com texto do Che e outro da FSLN160. 

Das articulações, aparece pela primeira vez a menção ao VDGB, um “braço do Partido 

para camponeses” ligado ao PC da Alemanha oriental. O MST estava em contato e o nome 

responsável pelo contato oficial seria Isabel Grein. Com o retorno dela para o Brasil, estava 

previsto enviar dois dirigentes para a RDA firmando contatos oficiais161. 

Além dessa articulação, nesta reunião foram debatidas questões relacionadas à URSS, 

a Cuba e ao Encontro de Bogotá. Para este último estavam escalados Vanderlita, Joao Pedro, 

Bogo e Joacir. Sobre Cuba, uma viagem foi suspensa, sendo organizada ida de professores 

para fevereiro do ano seguinte. O MST aguardava resposta da escola do partido. Por fim, 

menção a uma viagem feita por Brás a evento com participação de 22 países, onde Brás 

logrou “contato com vários países e OIT”, com “grande interesse em conhecerem o MST e o 

Brasil”162. 

A DN definiu que se levantasse nomes para se incorporarem ao Setor de Relações 

Internacionais. Sobre a o encontro da UISTABP, parece que com recebimento de carta 

enviada pelo MST ficou entendida a situação, com insistência por parte da organização 

internacional da participação do MST163. 

Em outubro, o Jornal Sem Terra relatou do Encontro latinoamericano que culminou 

com o lançamento da “campanha de autodescobrimento da América, 500 anos de resistência 

indígena e camponesa” (com destaque na capa do jornal), em 12 de outubro daquele ano. 

Brasil representado pelo MST, CUT e União das Nações Indígenas. Vanderlita Magnabosco, 

da coordenação nacional esteve presente como delegada. A matéria apresenta o porquê de 500 

anos de invasão, as resoluções do encontro164. “As organizações camponesas e indígenas do 

continente reunidas no Encontro Latinoamericano, em Bogotá, de 7 a 12 de outubro 
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discutiram nesse importante evento quatro temas: Mulher, 500 anos de América Latina, terra, 

educação e cultura. Destacamos algumas conclusões dos temas, terra e mulher: (...)”165, 

Vanderlita Magnabosco, da Coordenação Nacional do MST e delegada do 

Encontro destaca: “Esta foi a primeira vez que se efetiva uma aliança 

camponesa e indígena numa grande mobilização na América Latina”. Foram 

discutidos temas como a terra; mulher; educação e cultura e dívida externa. 

Definiu-se o caráter e o significado da campanha.166 

 

A última reunião da direção nacional do MST em 1989 aconteceu em novembro. 

Houve informe das viagens para o Encontro de Bogotá, Chile e Peru. O SRI entrou na pauta, 

dentro do debate mais amplo de “política de quadros” (junto com outros setores). Um dos 

últimos tópicos da reunião foi os encaminhamentos para envio de brigadistas para a Nicarágua 

em janeiro de 1990, a turma a ser mandada para o curso da ANAP em janeiro e o Encontro de 

Bogotá marcado para novembro e o da UISTABP marcado para dezembro167. 

A Direção Nacional do MST avaliou o Encontro de Bogotá como “fraco” em 

decorrência de uma coordenação desorganizada, mas de positivo houve os contatos com 

organizações latino-americanas e a percepção de que o MST era uma referência entre os 

demais. “É preciso profissionalizar mais o trabalho de relações internacionais” conclui o 

relato168. 

No Encontro ocorrido no Chile, o tema central foi a análise do capitalismo no campo, 

sendo a discussão nos grupos avaliada como importante, mas com o problema de haver 

companheiros do MST que não falavam espanhol, o que dificultou o acompanhamento. 

Contudo, a participação de países foi pequena, motivo que talvez tenha feito com que o debate 

ficasse mais centrado na realidade Chilena169. 

Esta reunião também se ocupou dos preparativos para o 2° Congresso Nacional do 

MST. Os preparativos incluíam viagem em janeiro de representantes do MST para a Europa 

para fazer contato com “entidades de movimentos populares e sindicais”. Outra questão era o 

convite para entidades internacionais, sendo enviado a todas as entidades camponesas, como 

forma de divulgação e diplomacia. Os convites seriam enviados a partir de janeiro170. 

                                                 

 

165 JST n 88 Out 1989 
166 Idem. 
167 “Pauta da reunião da Direção Nacional 09 e 10 de 11/89” DN 1989-11-10 Pauta 
168 “Relatório da reunião da Direção Nacional – 9 e 10/11/1989” DN 1989-11-10 Relatório 
169 Idem, ibidem. 
170 Idem, ibidem. 



106 

No debate interno da política de quadros e as relações internacionais, houve a seguinte 

divisão de tarefas: a articulação política ficaria a cargo da DN; intercâmbio e visitas ficariam 

sob indicação da DN; cursos a cargo da DN e Mineiro; secretaria e assessoria a cargo do SRI; 

“encontros específicos” sob indicação da DN; “encontros de representatividade” sob 

responsabilidade da DN171. 

Como orientação para encontros de articulação e representação do Movimento Sem 

Terra seria mantido um/a dirigente com regularidade, com a finalidade de criar uma 

referência, reconhecimento. Novas pessoas seriam incorporadas à equipe de relações 

internacionais, ainda a serem indicadas. Até aquela reunião, compunha o SRI: Nilde, Mara, 

Etelvina, Picoloto e Vanderlita172. 

Haveria encontro da UISTABP em Damasco, na Síria, em dezembro, ficando a cargo 

de João Pedro Stédile participar. Ele aproveitaria para conversar sobre possibilidade de ajuda 

no custeio das passagens para o MST enviar militantes para cursos oferecidos pela VGDB 

após contato de Isabel Grein com esta organização173. 

Convênio de intercâmbio firmado com a Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos de Colômbia (ANUC) se iniciaria logo após o 2° Congresso Nacional do MST, 

quando os intercambistas viriam para o encontro e logo após passariam um mês no Brasil, 

visitando diferentes regiões para conhecer o MST. Em junho seria enviado alguém do MST 

para a Colômbia174. 

Percebe-se a maior quantidade de eventos com caráter mais duradouro, formativo e 

intercâmbio. Diferentes das atividades majoritariamente encontradas nos primeiros anos do 

MST, que era mais exploratórias, de primeiros contatos. Dessa primeira característica, Neuri 

Rossetto foi indicado para participar do 2° encontro latino-americano dos comitês de 

solidariedade, a ser realizado em Bogotá de 24 a 26 de novembro do ano de 1989. Agora, no 

que diz respeito especificamente à relação com a Nicarágua, destacamos o encaminhamento 

da última reunião de 1989: O MST desistiu de enviar brigadistas para a Nicarágua (01 a 30 de 

janeiro de 1990) por achar que não haveria possibilidade de estabelecer mais contatos nesta 

atividade. 

                                                 

 

171 “Relatório da reunião da Direção Nacional – 9 e 10/11/1989” DN 1989-11-10 Relatório 
172 Idem, ibidem. 
173 Idem, ibidem. 
174 Idem, ibidem. 



107 

No final de 1989 o JST publicou uma matéria onde o MST faz um balanço do ano e 

projeção política do que seria o governo Collor. No meio do texto faz uma análise mais 

ampla, pensando o imperialismo estadunidense e a situação da América Latina, expondo 

pontos comuns entre os países, no sentido da ação imperialista e dos processos eleitorais. Cita 

o caso da Nicarágua e demais países da América Central como sendo de “dólares e as armas” 

contra os governos populares daquela região175. 

(...) E não só a burguesia nacional, mas o imperialismo jogou toda a sua 

força para impedir a vitória de Lula. O Brasil e a América Latina são a 

principal fonte de exploração e espoliação do imperialismo e das 

multinacionais na atualidade. E não seria de graça que os Estados Unidos 

deixariam entrar um governo Popular. Por isso eles se utilizaram de todos os 

meios para impedir. Enquanto que na América Central estão usando os 

dólares e as armas, para impedir governos populares na Nicarágua, El 

Salvador, Guatemala e Panamá, aqui na América do Sul, usam os dólares e 

métodos mais sutis. Assim fizeram na Argentina, no Chile, no Uruguai, no 

Brasil, e agora estão fazendo na campanha no Peru. Os candidatos da direita 

e da burguesia são do mesmo estilo Collor. Usam a mesma linguagem. Usam 

os mesmos dólares. Certamente não é mera coincidência176. 

  

Esta lista sumária de atividades exemplifica a forma como o Movimento Sem Terra 

terminou o ano de 1989, com um amplo espectro de ações internacionais e a desistência do 

envio de militantes para a Nicarágua simboliza a perda de espaço deste país nas relações 

internacionais. Aqui cabe alguns breves comentários sobre esse bonito processo de 

solidariedade e internacionalismo do que o Movimento Sem Terra fez parte. 

 

 

 

                                                 

 

175  JST n° 90, dezembro de 1989, p.  
176 Idem 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O governo da Frente Sandinista cedeu às pressões imperialistas neoliberais para poder 

alcançar a paz. Isto não significa que a política governamental da FSLN se tornou neoliberal. 

Contudo, as mudanças dentro da organização do estado (desmembramento do ministério 

responsável pela reforma agrária, enxugamento do quadro de servidores públicos), 

econômicas (priorização da produção agrícola para exportação, desregulamentação dos preços 

de produtos de consumo básico), a paralização da reforma agrária, que foi restringida a 

poucas desapropriações e principalmente na titulação de propriedade privada para os 

camponeses, utilizando áreas que pertenciam a empresas estatais (ou seja, enfraquecendo o 

poder de intervenção do Estado na produção agrícola), foram cruciais para a piora das 

condições econômicas e sociais da população nicaraguense (a todos esses elementos 

acrescente-se a guerra dos contra). Tudo isso acumulou ao desgaste e a derrota dos 

Sandinistas nas eleições do ano seguinte. 

No Brasil, a ofensiva neoliberal subjugou aos poucos o governo de transição. A luta 

política da classe trabalhadora se dava contra as vacilantes políticas econômicas do governo e 

na garantia da manutenção de direitos na Nova Constituição. No campo econômico o 

agravamento da crise, fuga de capitais e a chantagem capitalista ao governo abriram o espaço 

para o neoliberalismo e a um movimento crescente de paralisações e greves da classe 

trabalhadora na cidade e no campo. Um contexto de duras derrotas para a classe trabalhadora, 

que viu suas condições de sobrevivência se deteriorarem com a hiperinflação e desemprego. 

No campo, o MST teve que enfrentar as milícias da UDR. 

O avanço das políticas neoliberais foi um dos eixos centrais das lutas de classes na 

América Latina da década de 1980 e uma causa do surgimento dos novos movimentos sociais 

do campo. Como vimos, ele foi um dos fatores que geraram as contradições no campo latino-

americano que resultaram nas condições para o surgimento de movimentos no campo com 

características que permitissem uma nova articulação continental, baseadas em lutas comuns e 

contextos similares (crise da dívida externa, austeridade imposto pelo FMI e as políticas de 

concorrência do Banco Mundial, modernização conservadora do campo). 

Se por um lado havia realidades nacionais distintas, por outro os camponeses 

enfrentavam problemas de mesma natureza. Guardadas as diferenças entre um país em 

processo de revolução como a Nicarágua e um país em processo de redemocratização como o 
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Brasil, os povos do campo na Nicarágua e do Brasil lutavam por pautas comuns, a principal 

delas, a reforma agrária. 

Na Nicarágua logrou-se implementar uma reforma agrária parcial, mas responsável 

por uma radical transformação no campo. No Brasil lutas importantes resultaram no Plano 

Nacional de Reforma Agrária, que se tornou inócuo, e em garantias na nova Constituição 

Federal. Tanto no país do Istmo quanto no país do sul da América a quantidade de 

trabalhadores rurais organizados e em luta cresceu consideravelmente ao longo da década. 

Neste processo de proximidades, o “DNA internacionalista” do MST produziu uma 

bonita história de mobilização e solidariedade em prol da revolução nicaraguense, ao mesmo 

tempo em que aprendia e crescia junto com os camponeses nicaraguenses. Foi uma via de 

mão dupla. O MST entregou solidariedade e recebeu aprendizado sobre luta, organização, 

cooperação e revolução. 

No fim da década de 1980, com o paulatino triunfo do projeto neoliberal, em 

diferentes níveis e condições de acordo as realidades nacionais, as condições que 

determinaram a situação do campo em toda a América Latina se aprofundam, o que exigiu 

uma resposta de igual intensidade por parte dos movimentos sociais do campo. A campanha 

dos 500 anos serviu para iniciar esse processo que resultará, em fevereiro de 1994, na criação 

da Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), em Lima, Peru. 

Nos anos de 1988 e 1989 o MST aumentou o número de contatos com organizações 

camponesas (e em menor quantidade, organizações urbanas), nos países da América Latina e 

de outros continentes como Europa, África e Ásia. Se envolveu em campanhas transnacionais 

e com confederações da classe trabalhadora internacional, com um amplo espectro político 

que ia de organizações vinculadas à URSS a organizações vinculadas à Igreja Católica. (Não 

temos em mãos elementos suficientes para opinar sobre a diversidades destas relações, mas 

podemos imaginar que o fenômeno se explica por ser o início de uma expansão das relações 

internacionais do MST, um período de descobertas e ampliação de contatos). Esta foi uma 

face da resposta dos movimentos sociais do campo à ofensiva neoliberal. 

Para o tema de nossa pesquisa, o avanço do projeto neoliberal significou um 

agravamento das condições da classe trabalhadora na Nicarágua e à ruptura eleitoral dos 

trabalhadores com o sandinismo. Os indígenas mantiveram uma postura majoritariamente 

favorável aos Contras e algumas tribos engajadas diretamente na contra-revolução, com 

facções depondo armas após os sandinistas cederem em vários acordos de paz elementos 

como uma maior autonomia de regiões predominantemente indígenas. Nestas regiões a classe 

trabalhadora rural – o campesinato – foi composto de povos indígenas.  
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Os camponeses e os pequenos e médios proprietários se afastaram dos sandinistas, 

com parte deles aderindo à contra-revolução abertamente ou numa posição de maior 

autonomia frente a FSLN/governo, no caso da UNAG, e exercendo pressão para garantir suas 

pautas. O principal motivo de fundo era a insatisfação com a não propriedade privada da terra 

e à estagnação da distribuição de terras/reforma agrária ao passo que o governo aumentava os 

subsídios aos grandes proprietários e capitalistas do campo (HORTON, 2005). 

A ATC, historicamente vinculada à FSLN, teve que enfrentar a dificuldade de gerir 

sua base, insatisfeita com as políticas agrárias do governo sandinista, que privilegiavam os 

médios e grandes produtores. Por vezes a FSLN teve que intervir diretamente na ATC e nas 

empresas estatais para coibir greves, gerando maior desgaste com essa parcela dos 

trabalhadores do campo. 

Não encontrei evidências de uma relação do MST com as organizações indígenas 

nicaraguenses. Com a UNAG e a ATC a relação se inicia em 1984 e se aprofunda com os 

intercâmbios. Além destas organizações do campo, o MST buscou se aproximar da Central 

Sandinista dos Trabalhadores (central sindical), mas não encontrei maiores informações sobre 

o desenvolvimento deste contato. 

Talvez a posição majoritariamente anti-sandinista dos indígenas possa ser o motivo da 

não relação do MST com eles. Da mesma forma, apesar de continuar sua relação de 

cooperação com a UNAG, esta organização teve menos espaço e repercussão no principal 

meio de comunicação do MST com sua base, o Jornal Sem Terra. Os Sandinistas parecem ser 

o principal objeto de solidariedade do MST. A revolução sandinista, que podia ser 

corporificada na FSLN. Esta é uma das hipóteses a que cheguei ao final da pesquisa, apesar 

dos silêncios da documentação sobre relações diretas com a FSLN (os contatos se davam com 

a ATC, UNAG ou então representantes do estado nicaraguense, como o Embaixador 

nicaraguense no Brasil, um líder Sandinista). 

Em compensação, as referências ao “povo nicaraguense” à “Nicarágua” ou à 

“revolução” indicam que o compromisso do MST não estava com uma organização política 

específica, mesmo com o desenvolvimento das relações políticas com a UNAG e a ATC em 

propostas de visitas, intercâmbios, nas Campanhas de arrecadação de sementes, ferramentas 

de trabalho ou dinheiro, que eram voltadas para a população do campo. 

Mesmo com o crescente conflito de interesses com relação ao governo sandinista 

(principalmente a ATC) e até a luta e oposição ao governo (UNAG), não foi encontrado nos 

documentos ou nas edições do Jornal Sem Terra avaliações críticas a ambas organizações ou 

à revolução nicaraguense/FSLN. O apoio à revolução pareceu ter sido irrestrito. Neste sentido 
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destaca-se a reflexão do MST em 1989 sobre a situação da América Latina e do imperialismo 

sobre a região, publicada na edição de dezembro de 1989. Se parece ter havido um apoio 

irrestrito à Nicarágua, ela se justificaria pela análise global do MST, não pela relação com as 

organizações. 

O MST não fazia distinção de avaliação e tratamento entre a UNAG e a ATC – pelo 

menos não publicamente no JST ou nas decisões tomadas pela direção. Não encontrei 

elementos suficientes para afirmar o contrário, exceto dois fatos: 1) a constatação da maior 

presença da ATC nas reportagens e entrevistas no Jornal Sem Terra (aparece em todos os 

anos do período analisado) em comparação com a UNAG (mencionada em edições de 1984, 

1985 e 1987); 2) a presença de Leopoldo Tablada, secretário de assuntos internacionais da 

ATC, no Brasil por um período de um ano e meio (talvez mais, não conseguimos averiguar o 

período exato), que manteve relações públicas com o MST, CUT e eventos de solidariedade à 

Nicarágua. Ele aparece em duas importantes matérias do Jornal Sem Terra de 1989, falando 

sobre a situação de seu país natal. Na primeira matéria percebemos que ele esteve presente 

como delegado na V Encontro Nacional do MST, representando a ATC. 

Se a posição do MST com relação à revolução e às organizações camponesas parecem 

não ter mudando no sentindo de crítica e afastamento, o que explica o fim do ciclo de relação 

internacional do MST com a Nicarágua e as organizações deste país? 

A pesquisa nos leva a supor que os motivos seriam: a) as mudanças capitalistas 

(neoliberais) levaram à derrota da revolução nicaraguense e do projeto democrático-popular 

ao qual o MST se associava, alterando as condições e necessidades dos movimentos 

transnacionais na América Latina; b) a expansão das relações internacionais do MST em 

quantidade e qualidade, levando a dispersão dos esforços limitados desse movimento social 

ainda em fase de desenvolvimento, e, em decorrência desses dois fatores; c) o surgimento de 

um movimento transnacional latino-americano a partir das articulações da Campanha 

Continental de 500 anos de resistência índia, negra e popular, que leva os novos movimentos 

socias, em especial os movimentos do campo a um novo patamar de articulação das lutas 

contra o neoliberalismo. 

Assim, as mudanças das relações internacionais do MST, num acelerado processo de 

acumulação entre 1988 e 1989, tiveram, no que diz respeito às relações internacionais com a 

Nicarágua, o ponto de virada na derrota dos sandinistas nas eleições de fevereiro de 1990. 

Esse fato histórico marca o fim deste ciclo intenso de internacionalismo com a Nicarágua 

sendo, contudo, o efeito/resultado que está inserido num processo geopolítico maior. 
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Isto nos leva a supor que a relação do MST com as organizações camponesas 

nicaraguenses estivesse, ao menos durante esse período de estudo, inserida dentro da 

estratégia maior de apoio à revolução sandinista, não sendo um fim em si mesmo. Uma 

segunda suposição, decorrente desta primeira é que a relação com a ATC continuou nos anos 

seguintes, mas mediada pela Campanha dos 500 anos e, em seguida, pela CLOC – hipótese 

que carece de maior investigação por ultrapassar o recorte temporal desta pesquisa, sendo 

baseada em conversa informal com dirigentes do MST. 

Na origem desta pesquisa estava presente a intenção de investigar como as relações 

internacionais e o decorrente internacionalismo do MST eram sentidos e repercutidos pela sua 

base social, na militância e entre acampados e assentados. Pelos percalços da pesquisa tive 

que readequar as ambições do projeto, limitado principalmente pelo que as fontes podiam 

oferecer. As fontes utilizadas impuseram o limite da análise sobre o internacionalismo do 

MST nas suas relações institucionais. Mas deram algumas pistas sobre a política de relações 

internacionais do MST para a sua base social, assim como o internacionalismo. 

A pergunta inicial foi: como o as relações internacionais e o internacionalismo 

promovido pelo MST chegaram até a sua base social? Quais seriam as dificuldades e 

contradições dessa relação? 

Os documentos do arquivo da Secretaria Nacional do MST e o Jornal Sem Terra 

permitem afirmar que a Direção Política do MST se preocupava em confirmar que as relações 

internacionais e o internacionalismo não se limitassem ao corpo dirigente da organização e 

suas estruturas burocráticas. Esta afirmação se baseia nos seguintes aspectos: desde o início o 

MST estabeleceu a rotatividade de militantes a viajar para atividades no exterior – ainda que 

posteriormente avalie a necessidade de continuidade de militantes no acompanhamento de 

relações específicas, a orientação de não concentrar a tarefa de relações internacionais em 

poucos indivíduos se manteve; o esforço para garantir diferentes perfis de viajantes 

(reservando tarefas para mulheres, assentados, etc.); a socialização das atividades na forma de 

relatos em reuniões de instâncias dirigentes, promovendo atividades em sua base social nos 

assentamentos e jornadas de luta, nos encontros nacionais (explorando outras linguagens, 

como a mística) e, gradualmente, com maior amadurecimento e profissionalismo, no Jornal 

Sem Terra; por último, através das campanhas de solidariedade. 

O SRI e a Direção Nacional do MST transparecem alguns sinais das dificuldades 

enfrentadas e contradições na relação da direção com a base do Movimento Sem Terra 

quando avaliaram, em 1989, sobre as campanhas de solidariedade promovidas à Nicarágua, 

Guatemala e El Salvador. Temas como o “avanço político e ideológico da campanha”, a 
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pouca aceitação de cartazes e da arrecadação de sementes explicitam o esforço do MST de 

envolvimento da base na prática internacionalista e as dificuldades de adesão dos sem-terra à 

mesma. Contudo, não temos elementos para ir além em nossa análise, sendo necessária novas 

investigações para descobrir respostas à questão do internacionalismo dos sem-terra.  

A relação com a revolução nicaraguense e com a ATC e a UNAG foi essencial para o 

desenvolvimento das relações internacionais do MST. Algumas experiências resultaram em 

frutos no século XXI, como o caso das brigadas internacionalistas, um dos pilares do 

internacionalismo do MST atualmente, que teve seu gérmen na viagem à Nicarágua de 

Egídio, Norbert e Edmundo em 1987. O ocaso do internacionalismo com a Nicarágua não 

significou o final, senão o símbolo de um novo estágio do internacionalismo do MST, que 

contém, até hoje a herança dessas experiências. 
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