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RESUMO 

O presente estudo busca fazer uma análise dos processos ocorridos para a organização e consolidação das 
Ligas dos Camponeses Pobres (LCP) enquanto movimento popular de luta pela terra, especificamente em 
sua atuação na  luta pela Revolução Agrária. O  surgimento das  Ligas dos Camponeses Pobres  tem uma 
forte  relação com o episódio do Massacre de Santa Elina/Corumbiara  (RO) em 1995, mas uma série de 
rearranjos políticos  também  fizeram que a  LCP  se organizasse,  inclusive  com propostas novas,  frente a 
uma série de outros movimentos agrários brasileiros. O principal objetivo do estudo é o de contribuir com 
a  visibilidade  acadêmica  às  lutas  empreendidas  pela  LCP,  visto que  existem  ainda  poucas  informações 
desta  organização  em  livros  e  artigos  científicos.  Outro  objetivo  concerne  o  aprofundamento  no 
conhecimento sobre a  luta pela  terra, em seus diferentes movimentos e  formas, que atuam sobre esta 
temática, especialmente a Liga dos Camponeses Pobres. A metodologia utilizada para a realização deste 
artigo se baseou no  levantamento bibliográfico nas escassas fontes científicas direcionadas ao objeto de 
estudo,  como monografias, dissertações e  teses. Contou‐se  também  com  fontes  secundárias presentes 
em blogs, sites de movimentos sociais, entrevistas publicadas com participantes da Liga, jornais e revistas. 
O  processo  de  revolução  agrária  defendido  pela  Liga  tem  diferenças  fundamentais  dos  processos  de 
reforma agrária,  tanto o proposto por organizações como o MST  (Movimento dos Trabalhadores Rurais 
sem Terra), assim como da proposta institucional proposta pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária), logo, no estudo também serão tratadas algumas das divergências entre as propostas 
de redistribuição de terra. Outra discussão que merece ser levantada é sobre o protagonismo do processo 
da luta, neste quesito, a LCP emerge com a posição de que não é o Estado e nem o movimento social que 
é responsável pela vitória, mas sim os camponeses, principalmente aqueles que participaram do processo 
de conquista daquela terra. O estudo observou dificuldades para o que a LCP se objetiva a cumprir, mas 
também avanços e possibilidades em sua atuação e para o campesinato brasileiro. 
 
Palavras‐chave: Liga dos Camponeses Pobres; Revolução Agrária; Luta pela terra; Questão Agrária. 
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Resumo:  

O presente estudo busca fazer uma análise dos processos ocorridos para a organização e 

consolidação das Ligas dos Camponeses Pobres (LCP) enquanto movimento popular de luta 

pela terra, especificamente em sua atuação na luta pela Revolução Agrária. O surgimento das 

Ligas dos Camponeses Pobres tem uma forte relação com o episódio do Massacre de Santa 

Elina/Corumbiara (RO) em 1995, mas uma série de rearranjos políticos também fizeram que a 

LCP se organizasse, inclusive com propostas novas, frente a uma série de outros movimentos 

agrários brasileiros. O principal objetivo do estudo é o de contribuir com a visibilidade 

acadêmica às lutas empreendidas pela LCP, visto que existem ainda poucas informações desta 

organização em livros e artigos científicos. Outro objetivo concerne o aprofundamento no 

conhecimento sobre a luta pela terra, em seus diferentes movimentos e formas, que atuam 

sobre esta temática, especialmente a Liga dos Camponeses Pobres. A metodologia utilizada 

para a realização deste artigo se baseou no levantamento bibliográfico nas escassas fontes 

científicas direcionadas ao objeto de estudo, como monografias, dissertações e teses. Contou-

se também com fontes secundárias presentes em blogs, sites de movimentos sociais, 

entrevistas publicadas com participantes da Liga, jornais e revistas. O processo de revolução 

agrária defendido pela Liga tem diferenças fundamentais dos processos de reforma agrária, 

tanto o proposto por organizações como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 

Terra), assim como da proposta institucional proposta pelo INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária), logo, no estudo também serão tratadas algumas das 

divergências entre as propostas de redistribuição de terraOutra discussão que merece ser 

levantada é sobre o protagonismo do processo da luta, neste quesito, a LCP emerge com a 

posição de que não é o Estado e nem o movimento social que é responsável pela vitória, mas 
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sim os camponeses, principalmente aqueles que participaram do processo de conquista 

daquela terra. O estudo observou dificuldades para o que a LCP se objetiva a cumprir, mas 

também avanços e possibilidades em sua atuação e para o campesinato brasileiro. 

 

Palavras-chave: Liga dos Camponeses Pobres; Revolução Agrária; Luta pela terra; Questão 
Agrária.  

 

INTRODUÇÃO   

 

A Liga dos Camponeses Pobres (LCP) é uma organização de luta pela terra que atua em 

grande parte do território brasileiro. Seu surgimento tem uma grande relação com a Batalha de 

Santa Elina/Corumbiara (RO) em 1995, que ganhou uma repercussão considerável na 

imprensa, devido ao fato da repressão sofrida pelos acampados em uma ocupação de terras, 

que nela se encontravam cerca de 600 famílias. No confronto, policias e acampados morreram 

com a troca de tiros, mas sobretudo estes últimos, por isso o fato também ficou conhecido 

como “Massacre de Santa Elina”, pois o número de camponeses mortos e feridos foi bem 

maior. A batalha ocorreu em 9 de agosto de 1995 e foi capitaneado por latifundiários, como o 

Antenor Duarte, além de além de altos comandos da Polícia Militar e com legitimação do 

então governador Valdir Raupp (PAULA e ALVES, 2016).  

Essa tomada de terras foi de suma importância para a criação da Liga dos Camponeses 

Pobres. Embora não tenha sido criada de imediato, ela criou bases para seu surgimento oficial, 

cinco anos depois. O grupo que veio a formalizar a organização da LCP em 2000, chegou a 

intervir no grupo que fora formado no decorrer da luta em Santa Elina, que foi o MCC – 

Movimento Camponês Corumbiara, mas num processo de não aceitação ideológica e 

acusação de pessoas do MCC de roubar dinheiro do movimento, houve um movimento de 

ruptura com o grupo que viria a formar a LCP.  

A Batalha de Santa Elina demonstrou uma série de problemas nos movimentos agrários 

brasileiros, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT) que declarou em jornal regional não 

apoiar o movimento que ocupou a fazenda de Santa Elina (FONSECA, 2015). Ou seja, nem 

todos os movimentos que lutam por terra estão no mesmo arcabouço de apoio. Enquanto uns 

apoiam iniciativas que vão desde as pacíficas até as mais violentas, outros tender a rejeitar 

processos mais radicais, como a CPT demonstra em sua nota de jornal.  



Partindo do pressuposto de que não é possível unir em uma só bandeira as diversas tendências 

da luta pela terra, fizeram com que a LCP se organizasse, além de outros rearranjos políticos 

existentes à época, como a ruptura deste grupo que veio a formar a Liga, que acabara de 

romper, de forma concreta, com o MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro), grupo 

este que, de acordo com a Liga, adotava posições nacionais reformistas, como a disputa do 

pleito eleitoral, sob a forma da legenda do PMDB (Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro). Na conformação da LCP, estiveram presentes também ex-militantes de 

organizações como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), desacreditados 

da forma como o movimento conduzia sua atuação.  

A LCP tem em sua defesa projetos que extrapolam a questão do campesinato ter acesso à terra 

e boas condições de vida. Para Silva (2014), é também meta da LCP construir um processo 

sendo a primeira etapa a de uma Revolução Democrático-Burguesa e a segunda etapa a do 

Socialismo.  

Cabe ressaltar que, ao mesmo tempo que ocorria essas lutas em Rondônia com o grupo que 

estava organizando a LCP, também ocorria movimento semelhante em Minas Gerais, onde a 

Liga estava em momento de organização e construção, como foi o caso da luta empreendida 

em Cachoeirinha (Verdelândia/Norte de Minas); momento este também decisivo para a 

estruturação do movimento. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA LCP PELO BRASIL  

Até a Liga se tornar o que ela é, já há aproximados vinte anos de existência enquanto grupo 

percursor e, quinze anos após sua organização oficial, algumas mudanças ocorreram, o que é 

natural, fruto de um acúmulo de experiência e de consistência de posições. 

Entre algumas mudanças, destacam-se as de consolidação nacional; o que era embrionário, 

passou a se tornar referência enquanto organização de luta no campo, ainda que se destacado 

em algumas regiões do Brasil, como Rondônia, onde o movimento concentra maior esforço e, 

por conseguinte, é a região onde mais conflitos existem entre as forças do Estado, pistoleiros e 

a LCP.  

Um avanço importante na construção da LCP está na organização da Comissão Nacional das 

Ligas de Camponeses Pobres. Embora ainda não funcione enquanto uma coordenação 



nacional, é o espaço onde as diversas coordenações regionais apresentam suas análises, 

demandas e dificuldades. Esta Comissão tem o objetivo de reunir as informações internas ao 

movimento e transformá-las em ações para resolução de problemas, na tentativa de 

intensificar a luta pela terra a defesa do programa da Liga como um todo. Importante destacar 

sobre a Comissão é de que ela é gerida pelos próprios camponeses. As lideranças das áreas 

participam enquanto coordenadores dos Congressos Regionais e os coordenadores regionais 

participam dos Congressos Nacionais. Os encontros costumam ocorrer de dois em dois anos e 

neles ocorrem debates de avaliação e proposições para os próximos dois anos.  

Algumas dificuldades de crescimento são encontradas no processo de estruturação do 

movimento, e estão tanto nos problemas enfrentados internamente e externamente. Como 

internos, existem divergências dos mais diversos tipos, como: disputa pela direção dos 

assentamentos, contradição com a linha política da Liga, neste ponto, considerando que a Liga 

opta pelo caminho da radicalidade e do combate, ao invés de participar dos projetos de 

reforma agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), sabendo 

disso, alguns integrantes acabam optando por outros caminhos, inclusive institucionais 

parlamentares, no qual a Liga se opõe. Entre motivos externos, de grande impacto se 

encontram os assassinatos e perseguições contra camponeses que ousam lutar pela terra, mas 

sobretudo contra suas direções, motivo pelo qual dezenas de lideranças já foram mortas, e 

outras dezenas perseguidas, presas, torturadas.   

A Liga dos Camponeses Pobres se diferencia dos outros movimentos de luta pela terra, tanto 

por motivações ideológicas quanto por táticas e estratégias de luta. Do ponto de vista 

ideológico, a LCP faz uma defesa do socialismo científico, apoiando o seguimento do 

marxismo-leninismo-maoismo, entendendo que o maoismo é a terceira e superior etapa do 

marxismo e que é de suma importância na compreensão da relação do campesinato e da 

tomada do poder.  

INTERPRETAÇÃO E FORMAS DE LUTA: REVOLUÇÃO AGRÁRIA E O 

PROTAGONISMO CAMPONÊS 

Dentre as diversas diferenças entre a Liga dos Camponeses Pobres e outras organizações na 

luta pela terra, uma que mais recebe destaque é a luta pela Revolução Agrária. Ao invés de 

somar a outros movimentos na defesa da reforma agrária, opta por seguir uma lógica e um 

caminho diferente que, embora possua suas proximidades, também traz junto diferenças. 



As questões que envolvem os porquês do uso do termo Revolução Agrária, como discurso e 

prática, estão no entendimento da Liga dos Camponeses Pobres de que os problemas do Brasil 

não são apenas na estrutura agrária, mas em nas bases econômicas, políticas e sociais do país, 

considerando-o como semifeudal, semicolonial e com capitalismo burocrático.  

A defesa feita pela LCP expõe que é necessário não apenas reformar a estrutura agrária e 

dividir igualmente a terra, é necessário fazer uma revolução no Brasil, alterando toda a 

estrutura do país, principalmente o poder, deixando-o sob controle de um Partido Comunista, 

Maoista, e que apenas após a revolução e a tomada do poder pelos camponeses e operários, 

que sua proposta seria alcançada. Porém, dentre as condições atuais, a Revolução Agrária 

cumpriria o primeiro passo, que seria de fazer tomada de todas as terras do latifúndio e a 

divisão entre os camponeses sem terra e com pouca terra.  

A Revolução Agrária pode ser entendida como a ação consciente na qual o povo, 

principalmente o campesinato, mobiliza-se para a conquista de terras e mudanças radicais em 

uma sociedade, ou como “transformação da estrutura fundiária realizada de forma simultânea 

com toda a estrutura social existente, visando à construção de uma outra sociedade” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 71). Bem diferente da visão de Reforma Agrária, que aqui será 

elucidada como a “modificação da estrutura agrária de uma região ou de um país 

determinado, mediante a execução de mudanças fundamentais nas instituições jurídicas 

agrárias, no regime de propriedade da terra e na divisão da mesma”. (VIVANCO, 1967, p. 

21). Ou seja, enquanto Reforma Agrária propõe só modificar a estrutura agrária, a proposta de 

Revolução Agrária visa acabar com a estrutura atual e construir outra, com outros valores, 

com novas significações. 

O programa agrário que a LCP busca cumprir, é baseado em quatro pontos centrais, 

denominados “Os 4 pilares fundamentais das transformações do agrário brasileiro”, que são: 

i) chamamento aos camponeses à destruição do latifúndio e sua imediata distribuição de 

parcelas das terras obtidas aos camponeses. ii) este ponto contempla o que a LCP chama de 

“libertação das forças produtivas do campo”, ou seja, eliminar relações de produção 

fundamentadas na exploração humana e propor formas cooperadas de trabalho, como os 

Grupos de Ajuda Mútua, onde grupos se organizam na produção, por exemplo. iii) O terceiro 

pilar é a organização e exercício político dos camponeses, ou seja, são as diversas formas 

encontradas pelos moradores da área tomada para manter a vida política e social daqueles que 

lá moram e trabalham. Uma forma de organização encontrada é a da realização de 

Assembleias do Poder Popular, onde após debates, a posição da maioria é acatada, numa 



demonstração de uso do centralismo democrático, defendido pela Liga. iv) o último pilar é o 

da "estatização das grandes empresas capitalistas rurais e controle de sua produção e gestão 

pelos trabalhadores", esta última etapa visa existir quando as três primeiras etapas estejam 

superadas, ao ponto de existir condições materiais e subjetivas para a realização deste pilar 

também.  

Dentro dos pilares e de estudos do movimento camponês, observamos alguns pontos 

interessantes para o estudo sobre a Liga. Um deles é a questão do protagonismo camponês, 

tão presente nesta organização. O chamado protagonismo camponês, se refere ao 

posicionamento marxista de que são as massas que fazem a história, ou seja, diferentemente 

da proposta de movimentos mais institucionais, como o MST, onde é o Estado, através do 

INCRA, que tem que executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional. 

Já na proposta da LCP, o protagonismo principal está longe de pertencer ao Estado, a LCP 

propõe que o próprio campesinato se organize e tome as terras do latifúndio e novamente se 

organize para dividir as parcelas de terra, que organizem suas escola populares como decisivo 

para “contribuir com a luta revolucionária pela tomada do poder” (SOUZA, 2014), ou seja, 

que não dependam do Estado para que as demandas do campesinato sejam atendidas, pelo 

contrário, a Liga dos Camponeses Pobres tem interesse de destruir a interface e as bases do 

Estado atual, e junto disso, romper com a semicolonialidade e com o capitalismo burocrático, 

defendendo assim autonomia frente aos países imperialistas e que tenham condições de apoiar 

lutas populares também em todo mundo.  

Ainda sobre o protagonismo camponês, durante as ações da Liga isso se reflete na prática no 

momento das tomadas de terra. Na proposta da LCP, os camponeses entram nas fazendas que 

foram avaliadas como propícias, de latifundiários, principalmente dos inimigos de 

camponeses na região, e após a entrada, já fazem cerca e começam a produção. A orientação é 

que não espere INCRA ou nenhum órgão do Estado para que comecem a produzir e depois 

fazem outro cercamento para maior proteção dos acampados e de sua respectiva produção, 

enquanto se organizam nas diversas comissões, como saúde, segurança, alimentação, etc. São 

várias formas de demonstrar que o processo da luta também é importante para a reafirmação 

da vida e decisões coletivas, e não só o resultado final de conseguir terra e casa pra produzir e 

morar. 

Ainda dentro da discussão da revolução agrária, a Liga dos Camponeses Pobres também 

utiliza o termo “tomar” terra, ao invés de outros termos já vistos como ocupar ou invadir. A 

opção pelo termo “tomar” vem de um entendimento que o camponês vai apenas pegar o que é 



seu e que é incorreto o fato de você ocupar ou invadir, pois presumiria que algo é do outro e 

se ocupará um espaço do outro. Para a Liga, “tomar a terra” é expressão que o campesinato 

tome para suas mãos o direito não só do acesso à terra, mas também da luta para nela chegar, 

até a tomada do poder, como é proposto por organizações que visam a derrubada do poder nas 

mãos das elites e que defendem o poder para o proletariado e campesinato.  

Ainda sobre diferenciação de concepção de luta da Liga dos Camponeses Pobres, um 

importante debate a se destacar é a da questão de posse e propriedade. Enquanto a proposta de 

reforma agrária institucional se baseia no uso da terra para o trabalhador rural enquanto posse 

e não propriedade, no caso da luta empreendida pela LCP, sua defesa reside na forma de 

propriedade, através de título da terra, expedido não por órgão estatal, mas pelo resultado de 

uma assembleia onde os camponeses que ali tomaram a terra e lutaram, realizam o Corte 

Popular, que se baseia na medição e conhecimento da totalidade da terra e a distribuição dos 

lotes.  

Dentre a questão de posse e propriedade se faz necessário destacar alguns pontos, um deles é 

de que a Liga entende que só a posse, através do Contrato de Concessão e Uso (CCU), não 

resolve o problema do campesinato, pois a vontade do campesinato, de acordo com a Liga, é 

que cada camponês tenha um pedaço de terra. E o ato de ter está associado a poder fazer o que 

quiser com o lote, inclusive alugar, vender, etc. Porém, a prática de venda é desincentivada 

pela LCP, pois a organização entende que isso enfraquece a luta e dá margem para entrar nas 

áreas pessoas que não tem relação com a luta daquele lugar e que vez ou outra, cria 

contradições internas com o movimento social. Porém, mesmo com contradições com os 

problemas decorrentes de legitimar propriedade para cada família, a Liga ainda mantém o 

apoio a essa forma de luta, entendendo que o camponês vai cuidar mais e melhor de algo se 

for dono da sua terra. Além disso, a Liga entende que os camponeses quando participam do 

Corte Popular e de todo processo da luta pela revolução agrária, serão experimentados no 

calor da luta e terão mais condições para poder entender que só a luta muda a vida, e que, 

mesmo podendo vender suas casas e terras, o coletivo o ajudará a manter a cabeça erguida e 

recusar, principalmente se houver propostas de latifundiários e pistoleiros. 

LIGA DOS CAMPONESES POBRES, MÍDIA E MOVIMENTOS SOCIAIS 

A Liga dos Camponeses Pobres é uma organização relativamente nova, principalmente a nível 

nacional. Embora em algumas regiões ela já é de fato, conhecida, não só pelos camponeses, 

como também pelos monopólios de imprensa, como Rondônia e Minas Gerais. Porém, a 



máxima da visibilidade não se deu por propaganda de internet ou por pichações feitas pela 

cidade. As regiões onde a LCP mais se tornou conhecida foram as que mais tiveram luta da 

organização. Em Rondônia e Minas Gerais são dezenas e dezenas de áreas tomadas pela Liga, 

que recebem o nome de Áreas Revolucionárias e que, cada uma delas, por decisão das 

Assembleias Populares recebem um nome específico, como nome de revolucionários 

brasileiros e internacionais, nomes de mártires da luta urbana e rural, nomes de santos, pedras 

preciosas, etc. 

No meio acadêmico ainda existe pouca produção científica sobre as lutas empreendidas pela 

Liga dos Camponeses Pobres. Porém, com o passar do tempo e da carência de estudos, de 

alguns anos para cá, tem surgido um maior número de artigos, monografias, teses e 

dissertações que envolvam, de alguma forma, a LCP, seja através da origem e histórico da 

organização, ou das lutas empreendidas ou até de estudos locais, como estudo das principais 

áreas tomadas pelos camponeses junto à organização.  

É grande a defasagem teórica, através de fontes, dos mais diversos tipos e fundamentos, que 

explanam as diversas dificuldades e possibilidades do campesinato brasileiro em sua luta 

organizada na LCP. Existe uma necessidade de maior fundamentação e entendimento desta 

organização que mantém sobre suas lutas, um número grandioso de camponeses, por vários 

cantos do Brasil, que estão em contato direto com uma organização que defende não só a 

revolução agrária, mas também a revolução democrática, ininterrupta ao socialismo, fruto e 

uma análise marxista de que a luta pelo socialismo no Brasil se dará após a resolução dos 

problemas no campo e após o povo, em aliança operária e camponesa, possa pôr fim a 

semifeudalidade e semicolonialidade, fatores que operam como principais causadores do 

atraso social brasileiro. Cabe destacar que a LCP não é uma organização de internet que tem 

sua militância recitando versos e comentários nas redes sociais, pelo contrário, a LCP 

praticamente não faz uso de redes sociais, nem site oficial tem, por entender que a Internet 

expõe muito as pessoas, além de ser um campo aberto para a reação, principalmente através 

do Estado, que investiga as organizações, principalmente as mais combativas, para obter 

informações sobre o campesinato em luta, notoriamente, sobre suas lideranças. O fato da Liga 

dos Camponeses Pobres não estar presente nas redes sociais, pode ser um fator, direto ou 

indireto, para que a organização não tenha tanta visibilidade quanto poderia ter, mas esse é um 

ponto que ainda carece de mais estudos e investigação.  

Sobre os materiais de propaganda, a LCP não possui nenhum material totalmente próprio de 

circulação nacional. Em vários momentos e por diversos motivos, a Liga escreve e divulga 



panfletos nos quais consta o nome do movimento, além de outras vezes, assinarem 

documentos junto a outras organizações. Porém, isso não a impede de fazer propaganda de 

suas atividades. Por exemplo, embora não seja de propriedade da LCP, alguns jornais 

repercutem suas lutas, tendo como os principais o Jornal Resistência Camponesa, que se 

intitula como um jornal da luta combativa dos camponeses pobres. Outro jornal, também 

ativista, que destaca a luta camponesa e sobretudo da LCP, é o Jornal A Nova Democracia.  

A respeito da mídia convencional, denominada pela LCP como imprensa reacionária e do 

latifúndio, existe diversas reportagens. A grande maioria delas relata sobre reintegrações de 

posse, ocupação de terra, manifestações que fecham estradas e também de prisões e mortes de 

camponeses em confrontos ou em emboscadas, principalmente lideranças. Existe também um 

número reduzido de jornais e informativos que chamam a Liga de grupo guerrilheiro e que 

sensacionalizam ao extremo a luta pela terra, num mecanismo de criminalização das massas.   

Embora entre os diversos movimentos sociais a LCP, seja significativamente conhecida, ela 

não é uma organização que recebe muito apoio e solidariedade, pelo contrário, costuma 

receber mais críticas à forma de atuação do que apoio às lutas empreendidas. Os motivos são 

vários, mas ainda carecem de mais aprofundamento para maior legitimidade. Um dos motivos 

aparentes se dá ao fato de que a Liga dos Camponeses Pobres não participa das eleições 

parlamentares, pelo contrário, boicota e faz grande propaganda contra a institucionalidade e o 

pleito eleitoral, inclusive destacando o quanto os partidos são oportunistas por participarem 

das eleições.  

Outro motivo que pode dar base para entender a relação da LCP com outros movimentos 

sociais, se dá pelo combate ativo às posições pelas quais discorda. Este tipo de combate se 

apresenta em diversos momentos como seminários, manifestações, panfletos, etc., a LCP 

critica outras organizações, geralmente não em tom ameno, mas com severas e duras críticas, 

principalmente aos que possuem estima pelo Partido dos Trabalhadores (PT), partido que a 

LCP possui grande ojeriza e o trata como partido de direita e fascista, especialmente após os 

ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff  assumirem o controle máximo do 

poder executivo no Brasil e que, de acordo com a LCP, foram grandes inimigos dos 

camponeses e indígenas, além de chamar o gerenciamento do PT como governo de 

banqueiros, transnacionais e latifundiários, como é demonstrado na foto abaixo. 



 
Figura 1: Manifestação da Liga dos Camponeses Pobres durante o 8º Congresso da LCP do Norte de Minas e 

Bahia. 2015. Fonte: Jornal A Nova Democracia, 2015. 

 

Sobre as motivações de uma dificultosa relação da LCP com os movimentos sociais de linhas 

divergentes, existem organizações que também divulgam e compartilham das dores e das lutas 

empreendidas pela LCP.  Entre eles estão a Liga Operária, o Movimento Feminino Popular, o 

Movimento Estudantil Popular Revolucionário, entre outros advindos do mesmo processo de 

rompimento com o MR-8, além de outras organizações como a Luta Popular e Sindical (LPS), 

Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, Unidade Vermelha e outros, que em 

sua maioria, também não são defensores do processo eleitoral.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização deste artigo e o aprofundamento dos estudos da Liga dos Camponeses 

Pobres, é perceptível que o movimento alcança uma importante repercussão, mas ainda local 

nas áreas de atuação e dentre movimentos sociais. Porém, o que visível é uma certa 

discriminação de vários setores de diversas organizações e que isso reflete também no meio 

acadêmico.  



Pelo Programa Agrário da LCP, é notável que a Liga não quer só mudar a estrutura agrária, 

quer mesmo mudar o país, quer alterar toda a arcabouço do Estado e da sociedade brasileira e, 

para que isso ocorra, opta por táticas que vão desde o rechaço por completo contra o processo 

eleitoral, mas também pela crítica sistemática e contundente contra organizações que optam 

por caminhos reformistas e revisionistas. 

Com relação à LCP e sua atuação nacional, ainda é necessário um maior aprofundamento dos 

estudos sobre à organização, visto que seria arriscado chegar em análises e conclusões 

precárias por falta de detalhamento de lutas empreendidas pela Liga. Considera-se para este 

fim que, apenas o Estado de Rondônia e o Norte de Minas Gerais apresentam um número 

mais significativo de pesquisas e considerações sobre o movimento. 

Por fim, é imprescindível destacar que, independente do avanço ou não da Liga, a tendência é 

que se continue acentuando a luta pela terra no Brasil, visto que a questão agrária ainda é um 

ponto que está longe de ser resolvida, pois a concentração de terras continua aumentando e 

espoliação contra o povo, particularmente do campo, continua crescendo.  
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