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Resumo 

A América Latina, nos últimos anos, vem passando por intensas transformações. Essas 
transformações são resultados, desdobramentos da última década do século XX, a qual os 
países latino-americanos passaram por experiências do modelo neoliberal. Tais transformações 
tiveram diferentes caminhos, mas todas têm a conflitualidade como elemento norteador, sendo 
assim, um dos sujeitos que mais se destacam nessas recentes transformações, seja no campo, 
político, econômico, cultural e social, são os movimentos sociais. Este artigo é parte das 
discussões realizadas no desenvolvimento da tese de doutoramento intitulada “A Educação 
como Territorialidade dos Movimentos Camponês e Indígena na América Latina: MST e EZLN, 
junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. 
Neste artigo, teremos como objetivo primeiro analisar a atuação dos movimentos sociais na 
América Latina e seus rebatimentos territoriais, a partir da conflitualidade posta no campo. 
Teremos como norte metodológico a reflexão teórico-conceitual sobre três discussões 
fundamentais para se compreender a atuação dos movimentos sociais na América Latina, 
primeiro sobre as categorias Espaço, Território e Conflito Social, posteriormente sobre o 
entendimento de Movimento Social como categoria elementar para as ciências sociais e, 
finalmente, discutiremos sobre o problema da terra latino-americano. 
 

 

Introdução 

A América Latina, nos últimos anos, vem passando por intensas transformações. Essas 

transformações são resultados, desdobramentos da última década do século XX, a qual os 

países latino-americanos passaram por experiências do modelo neoliberal. Tais transformações 

tiveram diferentes caminhos, mas todas têm a conflitualidade como elemento norteador, sendo 

assim, um dos sujeitos que mais se destacam nessas recentes transformações, seja no campo, 

político, econômico, cultural e social, são os movimentos sociais.  

Abarcar a temática dos movimentos sociais na América Latina é ao mesmo tempo uma 

necessidade teórica para o pensamento geográfico, como um reconhecimento da importância 

desses sujeitos e suas organizações para dinâmica territorial.  
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 Este artigo é parte das discussões realizadas no desenvolvimento da tese de 

doutoramento intitulada “A Educação como Territorialidade dos Movimentos Camponês e 

Indígena na América Latina: MST e EZLN, junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia 

da Universidade Federal de Pernambuco. Neste artigo, teremos como objetivo primeiro analisar 

a atuação dos movimentos sociais na América Latina e seus rebatimentos territoriais, a partir da 

conflitualidade posta no campo. Teremos como norte metodológico a reflexão teórico-conceitual 

sobre três discussões fundamentais para se compreender a atuação dos movimentos sociais na 

América Latina, primeiro sobre as categorias Espaço, Território e Conflito Social, posteriormente 

sobre o entendimento de Movimento Social como categoria elementar para as ciências sociais, 

evidenciando o movimento indígena e, finalmente, discutiremos sobre o problema da terra latino-

americano.  

A América Latina como campo de estudo da geografia se destaca, como não poderia 

deixar de ser, a partir da análise sócio-histórica do desenvolvimento do capitalismo. Na sua 

formação sócio-espacial a conflitualidade básica do processo moderno-colonial, onde a 

autonomia, os territórios, a economia, a cultura e a política dos povos originários latino-

americanos foram desarticuladas, dando lugar a uma nova ordem sócio-espacial hegemônica 

imposta pelo colonizador: a cidade comandando uma rede urbana, a partir de onde se organizam 

latifúndios produtivos e a exploração predatória da natureza, tudo calcado na propriedade 

privada e na necessidade/desejo de acumulação e reprodução do capital (TRAMONTANI 

RAMOS, 2003). 

A centralidade da questão agrária latino-americana continua, portanto, no embate entre 

capital x trabalho, com as redefinições próprias do momento histórico em que vivemos, 

caracterizado pelo desenvolvimento do agronegócio no campo de tipo exportação e pela 

proliferação de lutas organizadas dos movimentos sociais pelo direito constitucional ao território 

de vida e trabalho. Nessa luta, os movimentos sociais têm ampliado significativamente a sua 

pauta de reivindicações.  

 

Espaço, Território e Conflito Social: elementos teórico-conceitais fundantes para o 
entendimento dos Movimentos Sociais. 
 

 Nessas linhas que seguem, pretendemos desenvolver sobre os elementos teórico-

conceituais que, em nossa leitura, são fundamentais para se entender a atuação dos 

movimentos sociais na América Latina, onde a luta desses sujeitos contra o espaço hegemônico 
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do capital, a partir da conquista de seus territórios, sendo estes, resultantes do conflito social é o 

elemento central de análise. 

 Dentro da existência de vários métodos, das várias abordagens de se analisar o espaço 

(LEFEBVRE, 2008), consideraremos o espaço como produção social, como definido por 

Lefebvre, em oposição a produção do espaço instrumental, baseado na racionalidade cartesiana, 

da engenharia, da arquitetura, do ordenamento territorial e do planejamento. Ainda segundo o 

autor, o espaço é uma totalidade, o lócus da (re)produção social. Não é neutro, senão político, 

cultural, econômico, signo e significado. O espaço manifesta os sistemas de dominação: por 

tanto, o capitalismo e o patriarcado (IBARRA GARCÍA, 2012). 

 Nesse sentido, Lefebvre nos diz que: 

É o espaço e pelo espaço onde se produz a reprodução das relações de 
produção capitalista. O espaço torna-se, cada vez mais, um espaço 
instrumental. A elaboração de tudo isto é conseqüência de uma classe 
social, os tecnocratas. O espaço torna-se um espaço abstrato. Este 
espaço tem varias propriedades bem definidas, especialmente em ser o 
espaço da propriedade. [...]. Porém, essa reprodução através do espaço é 
cada vez mais incerta, porque este espaço está em si mesmo completo 
de contradições (1974, p.224). 

 

 Ainda na perspectiva da relação entre o modo de produção e a produção e valorização4 

do espaço, Moraes e Costa afirmam que: 

 

as formas espaciais criadas por uma sociedade exprimem o 
condicionamento da estrutura econômica que ali domina. Entretanto, se 
esse processo possui uma realidade especifica em cada modo de 
produção, por outro lado ele expressa uma universalidade. Em qualquer 
época e em qualquer lugar, a sociedade, em sua pr6pria existência, 
valoriza o espaço. O modo de produção entra aí, portanto, não como 
panacéia teórica, mas como mediação particularizadora. Cada modo de 
produção terá, assim, o seu modo particular de valorização (1987, p.122). 

 

 Assim, podemos afirmar, segundo as considerações desenvolvidas por Lefebvre (2008), 

que o espaço estaria essencialmente ligado à reprodução das relações sociais de produção. 

Nesse sentido, podemos desenvolver as seguintes considerações, partindo da idéia da 

determinação do modo de produção na produção do espaço: O modo de produção, no nosso 

caso o capitalista, desenvolve relações sociais de produção específicas, como trabalho 

                                                           
4
 A valorização é compreendida como fruto da transformação que a produção e a reprodução passam. Isso 

significa dizer que, sob capitalismo, a valorização é oriunda do trabalho humano nas suas diferentes 

mediações sociais. Significa também que a produção é resultado contraditório da constituição do capital e 

que a reprodução do território deriva da reprodução ampliada do capital (OLIVEIRA e MARQUES, 

2004). 
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assalariado, propriedade privada, etc., enfim, relações desiguais, e estas relações desiguais vão 

definir a organização da sociedade, no caso em classes sociais, o espaço, como resultado da 

relação sociedade/natureza, sendo esta mediada pelo trabalho, será um espaço do capital, ou 

seja, um espaço desigual, como mostra o esquema a seguir: 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim, segundo Lefebvre (2008, p.57), “as contradições do espaço não advêm de sua 

forma racional. Elas advêm do conteúdo prático e social e, especificamente, do conteúdo 

capitalista”. É na desigualdade espacial, nas contradições postas no espaço que os movimentos 

sociais latino-americanos lutam e conquistam seus territórios, partindo de uma lógica contrária a 

lógica hegemônica do espaço do capital.  

 Segundo Oliveira e Marques (2004, p. 40), “são as relações sociais de produção e a 

lógica contínua/contraditória de desenvolvimento das forças produtivas que dão a configuração 

específica ao território”.  

 Ainda segundo os autores supracitados, sobre o processo de construção dos territórios, 

eles nos afirmam que: 

 

A construção do território é, pois, simultaneamente, 
construção/destruição/manutenção/transformação. É em síntese, a 
unidade dialética, portanto contraditória, da espacialidade que a 
sociedade tem e desenvolve. Logo, a construção do território é, 

Figura 1: Influência do Modo de Produção na produção do Espaço. 
Autor: NOGUEIRA, Alexandre P. F. (2012) 
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contraditoriamente, o desenvolvimento desigual, simultâneo e combinado 
(p.40).  

 

Entendemos, assim, o território, segundo Raffestin (1993), como fruto do tripé espaço, 

tempo e relações sociais. Percebemos que o termo território nada tem de linear, pois os 

elementos que o compõem também não são. Portanto, a concepção de território deve partir da 

compreensão da síntese contraditória, como totalidade concreta do modo de produção. Nesse 

sentido, o território é a materialidade da luta de classe (OLIVEIRA E MARQUES, 2004). 

 Segundo Saquet (2004), a produção do território também está vinculada às relações 

sociais espaço-temporalmente determinadas, assim, ele nos diz que: 

 
O território é produzido espaço-temporalmente pelas relações de poder 
engendradas por um determinado grupo social. Dessa forma, pode ser 
temporário ou permanente e se efetiva em diferentes escalas, portanto, 
não apenas naquela convencionalmente conhecida como o “território 
nacional” sob gestão do Estado -Nação. (p. 81). 

 

Nesse sentido, compreender a construção do território a partir das relações sociais 

estabelecidas em um dado espaço ao longo do tempo entende-se que, na atualidade, ele é 

materialização dos conflitos gerados no bojo do modo capitalista de produção. Entretanto, o 

capitalismo é um modo de produção contraditório: não só permite e possibilita, como também, 

necessita de relações não capitalistas de produção. Segundo Oliveira (1990), 

Isto significa dizer que, ao mesmo tempo em que esse desenvolvimento 
avança, reproduzindo relações tipicamente capitalistas (implantando o 
trabalho assalariado através da figura do “boia-fria”), produz também, 
contraditoriamente, relações camponesas de produção (através do trabalho 
familiar) (p. 467). 

 

Nesta lógica, os movimentos sociais do campo marcam o território por uma relação não 

capitalista. Eles se territorializam através de uma relação que não está baseada na exploração 

(extração de mais-valia5) estabelecendo, assim, outra sociabilidade nos novos territórios, 

garantindo a reprodução social da classe trabalhadora do campo. Segundo Iamamoto e Carvalho 

(1995), a reprodução social na teoria marxista refere-se ao modo como são produzidas e 

                                                           
5
 A Mais-Valia é base da acumulação do capital. O lucro que se constitui em uma mercadoria ao ser 

vendida, só é possível pelo fato de que na sua produção, o trabalhador, através da sua força de trabalho, 

agregou um valor na mercadoria. A mais-valia é o trabalho não pago ao trabalhador pela produção de 

valor a um bem produzido. Pela força de trabalho, o capitalista, paga um mínimo de salário para que o 

trabalhador possa garantir a sua subsistência e a reprodução como força de trabalho assalariada (PONCE, 

1982).   
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reproduzidas as relações sociais nesta sociedade. Nesta perspectiva, a reprodução das relações 

sociais é entendida como a reprodução da totalidade da vida social, o que engloba não apenas a 

reprodução da vida material e do modo de produção, mas também a reprodução espiritual da 

sociedade e das formas de consciência social através das quais o homem se posiciona na vida 

social. Dessa forma, a reprodução das relações sociais é a reprodução de determinado modo de 

vida, do cotidiano, de valores, de práticas culturais e políticas e do modo como se produzem as 

ideias nessa sociedade. 

É nesse sentido, que os movimentos sociais latino-americanos se organizam com 

objetivo de construir novos territórios e neles suas territorialidades6 combatendo o avanço do 

capital no campo a partir da sua diferença, apropriada cruelmente pela ideologia capitalista 

hegemônica como desigualdade, mas re-significada pelos camponeses, indígenas, 

desempregados e trabalhadores rurais como identidades políticas do trabalho social. 

Segundo Saquet (2006), o processo de territorialização é considerado como: 

 

Movimento historicamente determinado pela expansão do capitalismo e 
seus aspectos culturais, envolvendo diferentes lugares, setores e 
pessoas. Um território é apropriado e ordenado por relações econômicas, 
políticas e culturais, sendo estas relações internas e externas a cada 
lugar; é fruto das relações (territorialidades) que existem na sociedade em 
que vivemos e entre esta e nossa natureza exterior. E estas relações são 
relações de poder, de dominação e estão presentes num jogo contínuo de 
submissão, de controle de recursos e de pessoas, no espaço rural, no 
urbano e em suas articulações (p.66). 

 

A conquista desses novos territórios é o início de uma longa jornada de luta e 

mobilização, pois os movimentos sociais não limitam suas atuações na posse da terra, mas sim 

em outras frentes de luta, como por exemplo, o acesso a educação e a escola. 

Levando em consideração que o território é a materialização da luta de classe, este, 

parte, inicialmente, das relações sociais determinadas pelo modo de produção, pois é a partir 

desta que se desenvolve o choque de interesses dos diferentes grupos sociais que compõem a 

sociedade, no nosso caso a capitalista. Dentro dessa perspectiva de choque de interesses entre 

os grupos sociais é que temos o conflito como categoria elementar para o entendimento da luta 

                                                           
6 Estratégia de controle sempre vinculada ao contexto social na qual se insere. É uma estratégia de poder 

e manutenção independente do tamanho da área a ser dominada ou do caráter meramente quantitativo do 

agente dominador. A territorialidade deve ser reconhecida, portanto, como uma ação, uma estratégia de 

controle. Assim, Territorialidade significa o conjunto de práticas desenvolvido por instituições ou grupos 

no sentido de controlar um dado território (SACK, 1986). 
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dos movimentos sociais pela conquista do território e, consequentemente, abrindo brechas de 

resistência no espaço do capital. 

Nesse sentido, o conflito social é expressão das mudanças em ato e, portanto, é a 

expressão das tensões e contradições da própria ordem social que constitui na própria medida 

que transforma. Ele é a manifestação concreta dos antagonismos de grupos e classes e por 

meio dele se evidencia a experiência concreta de construção de sujeitos sociais, onde se 

configuram a construção de identidades coletivas, de motivações e interesses compartilhados, 

estratégias de luta, assim como formas de organização e manifestação. Assim, o conflito não é 

um outro das relações sociais e, sim, parte constitutiva delas (TRAMONTANI RAMOS, 2003). 

Ainda segundo a autora, o conflito evidencia, assim, a formação das classes e grupos 

sociais e coloca em relevo o protagonismo social e dessa forma permite a identificação empírica 

da classe concreta e não da classe teórica. A classe social deixa de ser vista, aqui, como uma 

substância – uma coisa – que teria uma essência e passa a ser vista como formação. 

É a partir dessa inter-relação entre o espaço, território e conflito social que os 

movimentos sociais lutam para (re)organizar o espaço hegemônico, ou seja, o espaço do capital, 

na luta pelo e no território. 

 

 

Os movimentos sociais e sua leitura no campo teórico 
 

Dentro da teoria social, alguns autores vêem a necessidade de rotular, de nomenclaturar 

os movimentos sociais, assim temos, os Sócio-espaciais, Sócio-territoriais, Novos movimentos 

sociais e até mesmo os Novíssimos movimentos sociais. Não entrarei no mérito dessas 

rotulações, caras para o pensamento social e recobertas de críticas. Aqui, vamos priorizar as 

organizações populares, suas lutas e suas conquistas, seus embates com a lógica do capital. 

 Independentemente das teorias postas, é de comum acordo reconhecer que os 

movimentos sociais do nosso continente vem traçando novos caminhos, que os separam tanto 

do velho movimento sindical, como dos novos movimentos dos países centrais, ou seja, vem 

propondo organizações independentes, com as particularidades dos sujeitos latino-americanos, 

aí destaco os camponeses e indígenas, especialmente os camponeses sem terras no Brasil e os 

indígenas-campesinos dos países andinos e do México. 

 Esses movimentos sociais começam a construir um mundo novo, um mundo de 

possibilidades nas brechas que se tem aberto no modelo de dominação do capital. Assim 
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destaco uma das palavras de ordem do EZLN “Un otro mundo es possible!”. Na verdade, esse 

mundo novo, esse mundo de possibilidades é uma resposta, como diz Raúl Zibechi, ao 

“terremoto social” causado pela onda neoliberal dos anos de 1980, que perturbou as formas de 

vida dos setores populares ao dissolver e decompor as formas de produção e reprodução 

territoriais e simbólicas, que configuravam seu entorno e sua vida cotidiana. 

 Para melhor entender os movimentos sociais da América Latina, temos que ter em 

mente que há três correntes político-sociais de importante influência, que conformam a 

estruturação ético e cultural dos grandes movimentos, são elas: 1) As comunidades eclesiais de 

base vinculadas a teologia da libertação; 2) A insurgência dos movimentos indígenas portadores 

de uma cosmovisão do mundo diferente da visão ocidental; 3) e o Guevarismo inspirados da 

militância revolucionária. Estas três correntes de pensamento e de ação convergem dando lugar 

a uma rica miscigenação, que é uma das características distintivas dos movimentos latino-

americanos (ZIBECHI, 2003). 

 A partir do início dos anos de 1990, a mobilização social derrubou dois presidentes no 

Equador e na Argentina, um em Paraguai, Peru e Brasil e desarticulou os regimes corruptos na 

Venezuela e Peru. Em vários países frearam ou cessaram com o processo das privatizações, 

promovendo ações massivas nas ruas que, em ocasiões desembocaram em insurreições. Desta 

forma, os movimentos forçaram as elites a negociar e levar em consideração as demandas 

desses movimentos, e contribuíram a instalar governos progressistas na Venezuela, Brasil, 

Equador, Bolívia. O neoliberalismo caiu diante a onda de mobilizações sociais que abriu 

rachaduras mais ou menos profundas no modelo (ZIBECHI, 2003). 

 Por mais que tenhamos diferenças entre os diversos movimentos sociais da América 

Latina, como os Sem Terra no Brasil, os indígenas equatorianos, os neozapatistas, os guerreiros 

da água e os cocaleiros bolivianos e os desempregados argentinos, apesar das diferenças 

espaciais e temporais que caracterizam seu desenvolvimento, um elemento comum os 

homogeniza, se podemos dizer assim, é o elemento da territorialização, ou seja, seu arraigo em 

espaços físicos recuperados e conquistados através de muita luta.     

 Segundo Zibechi (2003), a questão territorial é um caminho recorrido pelos Sem Terra, 

mediante a conquista dos acampamentos e posteriormente dos assentamentos de Reforma 

Agrária; pelos indígenas equatorianos que expandiram suas comunidades até reconstruírem 

seus ancestrais territórios étnicos; e pelos índios de Chiapas, no México, que colonizaram a 

selva Lacandona, a partir da construção dos territórios autônomos zapatistas. Em todo 
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continente latino-americano, vários milhões de hectares tem sido recuperados ou conquistados 

pelos movimentos sociais, fazendo entrar em crise as territorialidades instituídas e remodelando 

os espaços da resistência. 

 Ainda segundo o autor, outros elementos de homogenização dos movimentos latino-

americanos é a busca pela autonomia, tanto dos Estados quanto dos partidos políticos; a 

Revalorização da cultura e a afirmação da identidade de seus povos e setores sociais; A 

capacidade de formar seus próprios intelectuais, assim os movimentos estão tomando em suas 

mãos a educação e formação de seus dirigentes, com critérios pedagógicos próprios e 

inspirados na educação popular. O novo papel das mulheres é outro elemento comum entre os 

movimentos, mulheres indígenas desempenham papeis de lideranças, comandantes e dirigentes 

sociais e políticas; mulheres campesinas e piqueteras (na argentina) ocupam lugares de 

destaque na organização. 

 Dentre as características mencionadas dos movimentos sociais latino-americanos, 

destacamos as novas territorialidades construídas por eles. Os atuais movimentos sociais da 

América Latina estão promovendo um novo padrão de organização do espaço geográfico, onde 

surgem novas práticas e relações sociais. A terra, por exemplo, não é considerada pelos 

movimentos latino-americanos, apenas como um meio de produção, superando a concepção 

estritamente economicista. O território é o espaço em que se constrói coletivamente uma nova 

organização social, onde os novos sujeitos se instituem, instituindo seu espaço (ZIBECHI, 2006).   

Analisar a emergência dos movimentos sociais na América Latina, em sua maioria, é 

vinculá-los com as questões estruturais políticas e econômicas. No entanto, segundo Sader 

(1988), limitar a emergência dos movimentos sociais às questões estruturais, ou seja, como uma 

resposta às contradições da sociedade do capital é dar um caráter reducionista as causas de tais 

emergências, pois estaria desconsiderando a relação dos aspectos subjetivos, simbólicos e 

culturais dos sujeitos sociais com o mundo concreto com as questões objetivas da existência. 

Segundo o autor: 

 

Na verdade é sempre possível relacionar os processos sociais a 
características „estruturais‟, só que esse procedimento não adiciona uma 
vírgula à compreensão dos fenômenos. Apenas dá a aparência e 
segurança teórica, ao situar um caso particular num esquema 
interpretativo consagrado (SADER, 1988:38) 
 

No entanto, o caráter reducionista, segundo Tramontani Ramos (2003), também se 

opera uma vez que toda a multiplicidade e diversidade dos processos sociais fiquem  
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circunscritos aos aspectos simbólicos, subjetivos e culturais. A construção da identidade, dos 

aspectos simbólicos são analisados quase que de forma independente das condições objetivas, 

como se eles, por si só, pudessem elucidar o processo da emergência dos movimentos sociais. 

Nesse sentido, para compreender a emergência dos movimentos sociais, suas lutas e o 

protagonismo dos sujeitos que o compõe, é necessário a superação da dicotomia, ou melhor, a 

falsa dicotomia existente entre os sujeitos e estrutura, entre condições objetivas e subjetivas, 

assim, a construção do mundo social se dá nessa relação indissociável entre o concreto e o 

simbólico (TRAMONTANI RAMOS, 2003). A emergência política desses sujeitos organizados em 

movimentos sociais que protagonizam, hoje, conflitos territoriais na América Latina, nos leva a 

considerar as distintas territorialidades que emergem das suas lutas como componentes 

fundamentais das dinâmicas espaciais/geográficas em curso no nosso continente.  

 É dentro dessa perspectiva de construção de novos territórios que parto para uma breve 

análise de um movimento social de grande representação na América Latina, principalmente nos 

países andinos e no México, que é o movimento Indígena. 

 

O movimento indígena na América Latina 

Falar de movimento indígena na América Latina, concomitantemente a luta 

revolucionária, é falar da contribuição teórica e prática de José Carlos Mariátegui. A obra deste 

peruano, desde meados do século XX, representa um expoente na América Latina para o estudo 

da teoria marxista. Ele teve sua formação teórica e política dentro das tradições marxista que lhe 

foram propiciadas na Europa, especificamente na Itália. Mariátegui tomava essa formação 

teórica-política como instrumento necessário para compreender a realidade do seu país de 

origem e contribuir para a transformação revolucionária do mesmo. 

No entanto, para Escorsim (2006), ao retornar ao Peru, após sua formação teórico-

prática na Itália, Mariátegui se defronta com dilemas nacionais aos quais não se pode fugir. Ele 

se confronta com a questão do índio, já colocada na ordem do dia e que exigia respostas e 

propostas para as quais, no interior do referencial marxista, praticamente não havia precedentes. 

Logo, ao se deparar com essa realidade, Mariátegui elabora alternativas e soluções realmente 

originais sobre a problemática indígena no Peru.         

Para Mariátegui indigenismo é interpretado como um problema econômico-social, se 

contrapondo às teorias “... que consideram a questão com um destes critérios unilaterais e 



11 

 

exclusivos: administrativo, jurídico, étnico, moral, educacional, eclesiástico” (MARIÁTEGUI, 

1975, p. 37).  

Ele traz à tona e denuncia as relações de submissão e opressão gamonalista7, a 

discriminação, preconceitos e a sobrecarga de tributos impostos aos índios. Situação que não 

pode ser compreendida simplesmente pela condição de índio, mas pelas relações sociais que se 

estabelecem no campo. 

Com o entendimento da questão dos indígenas, Mariátegui (1982) propõe um plano de 

ação que inclui a luta pela terra, a organização e o armamento de camponeses e operários de 

forma independente e coordenada, além da revogação das leis onerosas a índios e negros. Na 

sua visão, essa mobilização deveria alcançar sindicatos e movimentos urbanos, superando todo 

o processo de exclusão política que as comunidades indígenas sofreram durante séculos. No 

entanto, deixa claro que se o intercâmbio com outros setores é importante, a solução do 

problema deve vir dos próprios índios. 

Outro ponto relevante é o entendimento de que culturas indígenas têm importante 

potencial para contribuir na construção do socialismo. Essa visão não significa a tentativa de 

reconstituir antigas civilizações pré-colombianas, mas utilizar-se de diversos elementos da 

cultura e das tradições indígenas na construção da nova sociedade (MARIÁTEGUI, 1982). 

Segundo Montoya (1964), Mariátegui não era um indigenista, mas se deu conta da 

importância dos mesmos na revalorização do componente indígena do Peru, no questionamento 

do poder dos latifundiários e na elaboração de um projeto político para o futuro do país. 

Mariátegui está, como já afirmamos, muito longe do enfoque racial do problema do índio. 

Segundo este autor, a raça por si só não é despertada para o entendimento de uma idéia 

emancipadora. O que assegura sua emancipação é o dinamismo de uma economia e uma 

cultura que carregue em suas entranhas o germe do socialismo. 

Nesse sentido, Mariátegui, depois de refutar as teses reacionárias que pretendiam 

solucionar o problema do índio pelas vias administrativas, policiais, jurídicas, religiosas, morais, 

raciais, suscita que “a questão indígena surge de nossa economia... tem suas raízes no regime 

de propriedade da terra”. (MARIÁTEGUI, 1928, p. 42). 

Contudo, é importante ter em conta que Mariátegui não se detém numa apreciação economicista 

do problema indígena. Ele assinala que as populações indígenas são objetos de uma dupla 

                                                           
7
 Termo cujo equivalente é “coronelista”. 
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opressão – de um lado, a exploração de classe e, de outro, a opressão nacional – ao se fazer 

valer contra eles uma secular discriminação racial, educacional, jurídica, política e cultural. 

Nesse sentido, o resgate à visão integral do problema do índio, desenvolvida por 

Mariátegui, se faz atual, especificamente no cenário latino americano, segundo o qual a 

contradição somente poderá ser resolvida com um processo emancipatório: o socialismo. 

Na atualidade, o movimento indígena tem suas origens mais imediatas no final da 

década de 1960 e, principalmente, na década de 1970. Ao longo desses anos realizaram-se 

congressos, encontros e surgiam órgãos governamentais e federações, assim como diversas 

organizações indígenas pelo continente como, por exemplo, a Confederação Nacional de 

Comunidades Afetadas pela Mineração do Peru, a Coordenadora Andina de Organizações 

Indígenas, a Coordenadora Nacional de Ayllus e Marqas, a Confederação Amazônica do 

Equador (Confenaie), a Confederação das Nações Indígenas do Equador – (Conaie), a 

Confederação Indígena do Oriente Boloviano (Cidob) e a Frente de Libertação Nacional (FLN) no 

México. 

Foi nos anos de 1990 que essas organizações ganharam maior projeção, inserindo-se 

de forma contundente na vida nacional de países como México, Bolívia e Equador e realizando 

ações que repercutem internacionalmente. 

Um dos movimentos boliviano mais importante, surgido na década de 1990, por 

exemplo, foi o movimento dos cocaleiros. Esse movimento defende o uso tradicional da folha da 

coca como símbolo da identidade cultural, representando o poder simbólico de resistência dos 

indígenas ao estado boliviano e à política de imperialismo norte-americana (DELGADO e 

LEMGRUBER, 2006). O movimento dos cocaleiros na Bolívia foi uma reação dos indígenas-

campesinos plantadores de coca à política governamental, implantada em 1997, como 

aprofundamento da política anti-coca adotada desde 1988 no país. Em conseqüência dessas 

políticas, o número de hectares plantados na Bolívia caiu de 46 mil para 23,6 mil e, na mesma 

medida, aumentou a pobreza entre os plantadores de coca, o que deu origem ao movimento dos 

cocaleiros.   

No México, como outro exemplo, em resposta a entrada em vigor do NAFTA, ocorreu, 

em 1994, o levante armado no estado de Chiapas. O levante foi organizado pelo Exército 

Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), braço armado da FLN, formada essencialmente por 

indígenas. O EZLN é um dos movimentos que recebe maior destaque no cenário internacional, 

devido ao seu levante em plena década de 1990 e pela sua luta contra o neoliberalismo. 
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A luta travada pelo EZLN trata-se de resgate da identidade e da autonomia, pela 

dignidade, que passa pela “recuperação e defesa da cultura, do fortalecimento da luta pelos 

direitos humanos individuais e coletivos, assim como pela geração de novas formas 

democráticas de participação nos assuntos públicos” (GÁNDARA, 2004, p. 104). 

 

O “problema da terra” na América Latina 

A questão agrária e, especificamente, “o problema da terra” na América Latina, são 

temáticas que voltaram, com a atualidade, a serem colocadas no debate, centrando sua atenção 

sobre o mercado da terra, como solução a um conjunto de problemas existentes no campo 

latino-americano, como por exemplo, pobreza e êxodo rural, degradação ambiental, redução na 

produção agropecuária, entre outros. Esta vertente, no entanto, coloca claro a disputa e conflito 

de classes sobre a questão agrária, pois esta assertiva, onde o mercado de terras seria a 

solução para os grandes problemas do campo é defendido e propagado, principalmente pelo 

Banco Mundial e que, por outro lado, não afirmam nenhuma política voltada para o problema da 

concentração fundiária e para o fortalecimento e apoio aos camponeses e indígenas tendo, 

assim, como conseqüência a expropriação de uma grande massa de trabalhadores de suas 

terras (DAN, 1999). 

Nas últimas décadas, nas mãos dos bancos internacionais, os Estados latino-

americanos implementaram políticas que têm como principal objetivo o desmantelamento de 

uma possível Reforma Agrária, levando restrições que impedem diversas formas de 

organizações camponesas e indígenas conquistarem suas terras. Em contra-partida, os 

movimentos sociais do campo mobilizam, cada vez mais, um número de trabalhadores que lutam 

pelo acesso à terra, conquistando, à base de uma forte organização política, novos territórios. 

A conquista desses novos territórios é o início de uma longa jornada de luta e 

mobilização, pois os movimentos sociais não limitam suas atuações na posse da terra, mas sim 

em outras frentes de luta, como por exemplo, o acesso a educação e a escola. 

A emergência política desses sujeitos organizados em movimentos sociais que 

protagonizam, hoje, conflitos territoriais na América Latina nos leva a considerar as distintas 

territorialidades que emergem das suas lutas como componentes fundamentais das dinâmicas 

espaciais/geográficas em curso no nosso continente. Nesse sentido, compreender a atuação 

desses movimentos significa compreender a sua dinâmica territorial o que nos coloca ante a 
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análise das diferentes relações de poder e dos conflitos por território entre essas organizações 

de classe, o Estado e os representantes do grande capital. 

A constituição desses movimentos desafia o espaço institucionalizado da política 

tradicional, ou seja, do Estado fazendo frente à crise e buscando novas formas de participação. 

Essas formas de participação passam pela constituição de organismos sem inserção no sistema 

político tradicional, a exemplo da Assembléia Popular dos Povos de Oaxaca38 (APPO) e, como 

dito anteriormente, dos municípios autônomos de Chiapas, que constituem uma espécie de 

duplo poder, na medida em que as autoridades territoriais constituem-se paralelamente ao 

Estado central e gozam de autonomia, já que controlam, através de assembléias comunitárias, o 

que ocorre em seu território (REGALSKY, 2007). 

Algumas experiências buscam constituir uma alternativa de poder – ainda que não 

necessariamente numa perspectiva anti-capitalista, mas de implementar mudanças na 

concepção de Estado, a fim de democratizá-lo e de mudar a estrutura econômica –; outras não 

se colocam a questão da tomada do poder, operando desde reivindicações ao Estado (como 

políticas públicas e benefícios sociais para assegurar sua subsistência imediata) até a 

constituição de territórios autônomos baseados em critérios étnicos, como no caso do 

zapatismo4.69 

É nesse sentido, que os movimentos sociais latino-americanos se organizam com 

objetivo de construir novos territórios e neles suas territorialidades combatendo o avanço do 

capital no campo a partir da sua diferença, apropriada cruelmente pela ideologia capitalista 

                                                           
85

Rebelião popular, ocorrida em 2006, no estado mexicano de Oaxaca, que, segundo Gindin (2009), 

surgiu e se estruturou em torno de uma greve dos trabalhadores em educação, alcançou repercussão 

internacional. Um conflito tipicamente sindical transformou-se num movimento político no bojo do qual 

foi criada uma frente de organizações populares que disputou o controle do estado. 

 

96
O conflito social em Chiapas é multidimensional e multicausal. Tem uma dimensão nacional, ainda que 

relacionada à luta contra a globalização neoliberal; e política, ainda que não se proponha a tomar o poder. 

Suas demandas vão além das reivindicações de direitos indígenas (cuja incorporação está relacionada às 

carências e marginalização à que essa população foi historicamente submetida). Compreendem a luta pela 

transformação do Estado e da sociedade, por meio da constituição de estruturas de representação política 

e de exercício de governo alternativos (GÁNDARA, 2004). Assim, o zapatismo não busca tomar o poder 

central, mas constituir territórios autônomos em relação a ele. Esses territórios, administrados por 

instâncias próprias (os Caracoles), distintas das estruturas oficiais, contam também com seu próprio 

exército. Porém, o zapatismo tem uma autonomia limitada, porque abrange uma parte muito pequena do 

país e não impede que o poder central refreie, política e militarmente, os avanços zapatistas (LEMOINE, 

2007). 
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hegemônica como desigualdade, mas re-significada pelos camponeses, indígenas, 

desempregados e trabalhadores rurais como identidades políticas do trabalho social. 

 

 

Considerações Finais  

Podemos afirmar que as causas que fizeram surgir os movimentos sociais latino-

americanos são múltiplas, no entanto, podemos destacar o desenvolvimento da política 

neoliberal e seus rebatimentos nos países da América Latina como fator decisivo para a 

emergência desses movimentos. 

Dentre as críticas feitas ao capitalismo neoliberal, os movimentos denunciam os tratados 

de livre comércio e a ingerência dos organismos multilaterais sobre as políticas governamentais, 

além disso, eles declaram-se antiimperialistas, defendem Estados plurinacionais que 

reconheçam sua autodeterminação e seus direitos coletivos, demandam a participação em 

assembléias constituintes, cujos representantes não seriam escolhidos via partidos ou eleições 

tradicionais. Assim, os movimentos latino-americanos se originam ou se amplificam num 

contexto de crise do capital, no seio de sistemas políticos excludentes e de degeneração de 

instituições políticas tradicionais, partidos e sindicatos marcados pela corrupção, por práticas 

autoritárias e pela incapacidade de representar as demandas sociais que emergem nesse novo 

contexto histórico e pela própria mudança no mundo do trabalho. 

Assim, é na práxis revolucionária, na (re)formulação da sua atuação que os movimentos 

sociais latino-americanos reescrevem sua história, possibilitando traçar um fio de continuidade 

na história de resistência e luta dos vencidos, ao mesmo tempo, que sinalizam a possibilidade de 

interrupção do continuum histórico dos vencedores. 
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