




O que entendemos por 
“INTERNATIONALISMO”?

Alguns conceitos

Para Marx e Engels, o internacionalismo é, 
ao mesmo tempo:

uma parte central da estratégia de 
organização e luta do proletariado contra o 

capital global;

e a expressão de uma perspectiva 
humanista revolucionária, para a qual a 
emancipação da humanidade era o valor 

ético supremo e objetivo final do combate. 



“O internacionalismo não é, em 
suma, uma atividade extra, 

apenas para se desenvolver como 
uma plataforma para gerar ou 

receber solidariedade;
é um elemento para ir além do 

capital, para quebrar as cadeias 
de exploração, para construir um 
mundo melhor que seja possível, 
um mundo com o qual sonhamos 

e lutamos ”.  
Pável Blanco Cabrera, Partido 

Comunista do México



“Como toda totalidade dialética, o capitalismo mundial 

não é a soma de suas partes - economias nacionais -, 

assim como a luta de classes internacional não é a 

soma das lutas nacionais. 

Uma situação local ou nacional não pode ser 

entendida teórica e praticamente transformada, se for 

ignorada a forma como se articula com o todo, isto é, 

com a evolução económica, social e política mundial.

O ponto de vista dialético centra-se precisamente na 

compreensão da unidade contraditória entre a 

economia nacional e o mercado mundial, entre a luta 

de classes nacional e internacional - uma unidade que 

já aparece no fato de que a especificidade nacional 

(econômica e social) é produto do desenvolvimento 

desigual do capitalismo internacional.

”Michel Lowy







Intercambios
Internationais

Enviamos militantes 
para conhecer outras 
realidades de luta ao 

mesmo tempo em que 
recebemos 

organizações de 
outros países em 
nossos espaços.

Nós aprendemos lá e 
eles aprendem aqui.

Construímos e 
fortalecemos os 

vínculos 
organizacionais.

Luta 
Camponesa –

America Central

Cooperativas –
Cuba

Comunas –
Venezuela

Guardas
Campesinas -

Colombia

Metodologia de 
Formação
Politica

Agroecologia

Luta pela terra

Organicidade



Formação Politica

Para levar a cabo uma 
luta internacional, 

precisamos de 
quadros em todo o 

mundo - é nosso 
dever contribuir para 

a formação desses 
quadros de todas as 

formas que pudermos.

A formação política 
internacional contribui 
para a construção da 

unidade ideológica 
entre as organizações

Nossos 
primeiros 
militantes, 

no início dos 
anos 80, 

estudaram 
em várias 
escolas de 
formação 

política em 
Cuba

Desde 2007, 
nossa Escola 

Nacional promove 
cursos de 

formação política 
internacional para 

militantes de 
organizações de 

todos os 
continentes. 

Mais de 1.500 
militantes de cerca 

de 50 países já 
participaram



Brigadas
Internationalistas

As Brigadas Internacionalistas são uma das 
mais belas e significativas expressões de 

solidariedade internacional do MST.

Significam abrir mão de nossa luta 
nacional para compreender, participar e 

contribuir com as lutas ao redor do mundo, 
tomando as lutas de todos os povos como 

nossas próprias lutas. 

O papel político das brigadas é o exercício 
da solidariedade prática, o compromisso 

com a causa e a luta de outros povos e a 
prática do internacionalismo proletário 

como princípio político. 

Visa criar laços de maior integração política 
com outros povos e organizações

Bolivia
Moçambique

Honduras
China

Timor Leste
Africa do Sul
Guatemala
El Salvador





Atuais Brigadas
Internacionalistas do 
MST

Brigada Apolonio de Carvalho 
Venezuela

Há mais de 10 anos militantes do 
MST vivem na Venezuela 
contribuindo com a Revolução 
Bolivariana nas áreas de:

Produção Agroeológica
Soberania Alimentar
Produção de Sementes
Trabalho Cooperativo
Formação política

Nossa Brigada trabalha 
principalmente com as Comunas



Brigada Jean-Jacques Dessalines
Haiti

Em 2009, o MST e a Via Campesina 
enviaram ao Haiti o primeiro grupo 
de militantes para realizar trabalhos 
diretamente ligados ao povo haitiano 
de oposição à militarização da 
MINUSTAH coordenada pelo exército 
brasileiro.

Após o terremoto de 2010, 
ampliamos a Brigada com mais de e 
no ano seguinte 35 militantes 
morando e trabalhando no Haiti, com 
o objetivo de promover iniciativas 
para que os haitianos pudessem 
erguer algumas estruturas básicas de 
sobrevivência, por exemplo, a 
construção de cisternas para coletar 
água. Só neste ano, foram 
construídas 1.500 cisternas. 

Hoje, a Brigada de Dessalines
trabalha com organizações 

haitianas nas áreas de:

Produção agroecológica
Reflorestamento

Formação política
Comunicação



Brigada Samora Machel
Zambia

Desde 2017, a Brigada 
Internacionalista Samora Machel
tem trabalhado com o Partido 
Socialista da Zâmbia, nas áreas de

Produção Agroeológica
Saúde Popular
Comunicação
Educação
Organizações de mulheres

Hoje, a principal tarefa da Brigada é 
a Campanha Fred M´mbembe de 
Alfabetização e Agroecologia, que 
visa educar milhares de pessoas na 
língua oficial do país, o inglês, além 
de levar as práticas agroecológicas 
para o interior do país.



Representação Politica
Cuba

No final da década de 1990, o 
MST começou a enviar jovens 
militantes para estudar 
ciências médicas na Escola 
Latino-Americana de Medicina, 
em Cuba. Esse foi o início de 
nossa Brigada 
Internacionalista na Ilha

A Brigada realiza diversos 
intercâmbios nas áreas de 
educação, agroecologia e 
cooperação com o objetivo de 
aprender as lições da 
Revolução Cubana.

Desde 2008, existe uma 
representação política do MST no 

país, apoiada pelo Partido Comunista 
de Cuba, com o objetivo de estreitar 

os laços com o povo cubano e com as 
diferentes organizações de massas 

dentro da revolução.



Brigada Ghassan Khanafani
Palestine

Desde 2011, uma brigada de 
solidariedade é organizada a cada 
dois anos para participar da 
Campanha da Colheita da Azeitona na 
Palestina.

A presença de internacionais durante 
a colheita é essencial para evitar 
mais repressão por parte de Israel e 
para garantir que os palestinos 
possam colher os frutos de seu 
trabalho.

A Brigada passa um mês trabalhando 
com a União dos Comitês de Trabalho 
Agrícola (UAWC), o principal 
movimento camponês da Palestina, e 
aprendendo sobre outras 
experiências de resistência, políticas 
e organizacionais na Palestina.



Brigada Emergencial de Solidariedade "4 de 
Outubro“

Moçambique

Em 2019, o MST e a 
organização moçambicana 
Acção Académica para o 
Desenvolvimento das 
Comunidades Rurais 
organizaram uma brigada 
de solidariedade com o 
povo moçambicano, 
atingido pelo Ciclone Idai.

A Brigada permaneceu 3 
meses nas áreas rurais 
afetadas, desenvolvendo 
cuidados médicos, 
reconstrução de algumas 
das áreas afetadas, criação 
de hortas comunitárias e 
reprodução de sementes.



As Brigadas Internacionalistas do MST têm característica de 
atuação política

sempre respeitando o princípio da autonomia de cada 
organização na construção conjunta das atividades a serem 
desenvolvidas.

Nossas Brigadas Internacionais têm o princípio de caminhar 
lado a lado com o povo.

Nossa tarefa é colaborar com as demandas de cada país onde 
atuamos, buscando sempre ampliar as relações com o maior 
número possível de organizações.

É ajudar a construir a unidade em torno de um projeto comum, 
um projeto construído por organizações da classe trabalhadora.



Relações Bilaterais, Comitês de Amigas e 
Amigos do MST

Os Comitês de Amigos/as do MST no exterior constituem um 
importante espaço de articulação política, de internacionalismo, de 
solidariedade e de ações concretas em defesa do MST.

Nascem como uma ação de solidariedade Norte-Sul, para se 
construir como espaços de articulação política com organizações dos 
seus países (EUA, ITALIA); de construção de lutas comuns (Finlandia
– Stora Enso; Noruega – Soja e Vale; Italia – Transgenicos e Acordos 
de Livre Comercio);

Temos comitês: Canada, EUA, Italia, Espanha, País Basco, 
Catalunha; Noruega; Finlandia; Belgica; Alemanha; Suécia; Suiça; 
Inglaterra; França; 

CAMPANHA LULA LIVRE
CAMPANHA FORA BOLSONARO
BOICOTE AO AGRONEGOCIO BRASILEIRO



CRIAR UMA CULTURA INTERNACIONALISTA NA 
NOSSA MILITANCIA E BASE

Jornadas Internacionalistas

• Jornada Anti-imperialista
• Solidariedade e apoio aos Camponeses da India
• Livres las queremos – Jornada das Mulheres

Formação Política e Educação

• Inserir o tema nos nossos cursos
• Participar dos cursos do MST
• Analises de conjuntura, estudos sobre os países e as lutas de 

outros povos

Revista Sem Terrinha



Visitas de Internacionalistas nas nossas
áreas

O Internacionalismo, 
como principio, valor 
e estratégia de luta, 
não pode ser uma 

prática de instancias

MISTICAS

Debates com militantes que foram para tarefas 
internacionalistas



Articulações Camponesas Internacionais -
CLOC e LVC

“Se nossos inimigos - latifundiários, 
agronegócios e empresas capitalistas -

operam em nível internacional, as lutas dos 
trabalhadores não podem se restringir ao 

interior dos países: elas devem ser 
articuladas em nível internacional.” 

Em 1992, quando as elites dos países latino-americanos 
queriam “comemorar” os 500 anos da “descoberta” da 
América, uma ampla articulação de organizações camponesas 
fortalece a Campanha Continental dos 500 anos de Resistência 
Negra, Indígena e Popular.

Nesse contexto, surge a CLOC (Coordenação Latino-americana 
de Organizações Camponesas), como o mais importante 
espaço de articulação do Movimento Popular camponês no 
mundo naquela época.



CLOC amplia sua articulação com a Comissão Europeia de 
Camponeses, e em 1994 ambas as articulações criam a Via 
Campesina Internacional, que busca organizar lutas em todo o 
mundo por meio de temas como terra, sementes, soberania 
alimentar, meio ambiente e educação política.

Seu slogan é “Globalizemos a luta, globalizemos a esperança!”

Hoje, La Via Campesina é o maior grupo internacional de 
trabalhadores e trabalhadoras do mundo, com mais de 164 
organizações de mais de 73 países em todos os continentes.

Possui uma estrutura descentralizada, que respeita a autonomia 
das organizações, com diversos grupos de trabalho e importantes 
campanhas permanentes, como a Campanha pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres, a Campanha Contra o Uso de 
Agrotóxicos e a Campanha pela Soberania Alimentar.

Reúne-se a cada 2 anos em sessões plenárias e a cada 5 anos em 
Congressos, para discutir os desafios e estratégias da luta 
camponesa em todo o mundo.



Articulação dos Movimentos Sociais da ALBA -
Alternativa Bolivariana da América“

Construindo a integração de baixo para cima. 

A unidade e integração da Nossa América está no 
nosso horizonte e é o nosso caminho ”

Alba Movimentos nasceu em 2009 como um espaço que busca 
consolidar um projeto comum frente aos problemas e desafios 
comuns que afetam os povos da América no último período.

Articula diferentes organizações que representam as lutas de 
diferentes setores da classe trabalhadora, tanto no campo 
quanto na cidade.



“É preciso avançar agora, para que possamos preparar a plataforma de 
unidade que nos permite sustentar e defender nossas lutas - e, 

portanto, uma nova forma de independência latino-americana, dos 
povos e para os povos; 

por uma integração dos povos, pela vida, pela justiça, pela paz, pela 
soberania, pela identidade, pela igualdade, pela liberdade da América 
Latina, por uma emancipação autêntica, que tem o socialismo em seu 

horizonte. 

1. A luta contra as empresas transnacionais e o capital 
financeiro

2. Luta contra a militarização dos países e criminalização da 
luta social

3. A crise ambiental e climática
4. Solidariedade entre os povos

Linhas de Ação contra nossos inimigos 
comuns

Ações conjuntas de COMUNICAÇÃO e FORMAÇÃO 
POLITICA



Assembleia dos Povos

“ Temos nos reunido nos cinco continentes para 
enfrentar o desafio histórico de unificar a classe 

trabalhadora e os povos do mundo na construção 
de uma plataforma comum anti-imperialista, anti-

capitalista, anti-patriarcal e anti-racista, que ao 
mesmo tempo, trabalha para construir sociedades 

justas e igualitárias, livres de toda opressão.”

.

Fundar um processo de “Coordenação Internacional dos 
Povos” que reúna as mais diversas expressões de lutas 
internacionais, nacionais e locais contra: o imperialismo; 
capitalismo; patriarcado; colonialismo; latifundio; racismo; 
intolerância religiosa; guerra; militarização e repressão, 
e por uma sociedade igualitária, justa e fraterna, para os 
trabalhadores do mundo



"Internationalismo é um principio 
sagrado, e não é só um dever, mas 
também uma necessidade."

Fidel Castro


