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Cartilha de Apresentação da 
Terra Liberta
Introdução
A palavra terra, para nós, não é 
somente o solo, o chão. A terra, que 
por ela lutamos, é as águas, rios, 
cachoeiras, mares; são as matas, 
florestas; é toda a natureza sob a qual se 
construiu a sociedade humana. Assim, 
tudo que temos provém desta terra: A 
comida que comemos, a roupa que 
vestimos, o teto das casas que nos 
abrigam (ou deveriam abrigar), assim 
como os celulares, os ônibus, os 
remédios. 

As grandes cidades provém da terra e são eternamente dependes dela, assim como 
todos nós. Mesmo o mais cinza viaduto de São Paulo é concreto que já foi pedreira que 
já foi montanha sob qual o sol se escondia e os pássaros arrudiavam.

Constatar isto, nos leva a um compromisso político que a luta pela terra é uma luta de 
todes, seja no campo ou na cidade.
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Essa luta também tem um lado, e o lado de quem trabalha. Pois é misturando o 
trabalho, o suor, com o que a terra nos oferece que tudo que temos é feito. Se é o povo 
que com as mãos tudo constrói, por que tem a barriga vazia e vive tão mal neste 
mundo?

A terra, assim como nossas vidas, estão trancafiadas. A terra sob a propriedade 
privada e nossa vida sobre o trabalho explorado pelo patrão. Tudo isso é envolto pela 
servidão e o autoritarismo que tanto nos maltrata.

É tempo de entender que o que nos une é maior do que o que nos 
separa. 
É tempo de assumir uma jornada de libertação da terra 
E é o povo que a libertará 
E assim ela libertará o povo

O que é a Terra Liberta?
A Terra Liberta é uma Organização Popular de luta pela terra, filiada à FOB. Ela tem 
como princípios:

Autonomia

Somos autônomos economicamente por não receber qualquer recurso de 
partidos ou empresas. Todo recurso que temos provém de cotização dos 
militantes, campanhas financeiras (venda de camisetas, por exemplo) e 
solidariedade financeira vinda de outras organizações que compõem a FOB, 
igualmente autônomas. (Ao final tem um tópico explicando o vínculo da Terra 
Liberta com a FOB)

Isso nos garante a autonomia política pois não temos rabo preso com nenhum 
partido ou empresa. Assim, nossa combatividade não é freada por nenhuma 
dependência com estes sujeitos/grupos. 

Ação Direta

É o famoso: “Vai lá e faz!”. Ao invés de colocar a resolução dos nossos 
problemas nas mãos de políticos, vamos arrancar a solução em luta com 
nossas próprias mãos. Paralisações, piquetes, ocupações, construção de 
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hortas comunitárias, cozinhas comunitárias, mutirão de construção de 
moradias; é botar a mão na massa.

Apoio Mútuo

Só o povo salva o povo! Apoio Mútuo é apoio entre iguais para a superação de 
seus problemas. “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: O 
povo se libertam em comunhão” - Paulo Freire

Democracia Federalista

Na luta do povo o poder não pode estar centralizado em algum dirigente 
externo que imponha o que deve ser feito. Defender a Democracia Federalista 
é defender a descentralização do poder na luta, para que todes façam parte do 
processo decisório e que a unidade seja feita pela prática, de baixo para cima. 

Qual o seu objetivo?
Nosso objetivo histórico é a construção do Socialismo, o autogoverno dos povos, 
que é a descentralização da riqueza e do poder. É uma luta, enfim, pela libertação 
da vida.

Reivindicamos o fim da propriedade privada, o fim do latifúndio para que a terra 
seja ocupada em prol da vida e não da ganância e da servidão. Que todo mundo 
tenha terra para viver.

Trilhamos um caminho para uma relação ecológica com a terra, pois ela é nossa 
casa e fonte da vida.

Como atingir?
Ocupar terra com Ação Direta é o caminho principal para a realização dos nossos 
objetivos.

Contudo, ocupar não não é somente trocar a terra de dono. É preciso construir uma 
outra relação entre a terra e as pessoas que lá estão. A luta é todo dia, no cotidiano, 
para construir territórios soberanos, autônomos e libertos da servidão. 

Assim, a arte, a agricultura, a educação, a ciência são fundamentais para o romper não 
somente a cerca que está sob o chão, mas a cerca que está dentro de nós.
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Faremos hortas, roçados, bibliotecas comunitárias, saraus, fortaleceremos a cultura 
popular.

Combateremos o racismo, o machismo, a lgbtfobia e tantas outras opressões que 
maltratam o povo. 

Quem pode se filiar?
Filiar-se é o processo que alguém passa a construir ativamente a organização como 
militante. O militante é alguém que tem compromisso com a causa e com a 
organização. Algumas pessoas podem ter receio destes termos, mas aqui tratamos da 
maneira mais franca possível. 

Qualquer sujeito/a/e do povo, trabalhador/a/e que acredita nos princípios e objetivos da 
organização pode se filiar à Terra Liberta. 

Excetuando as seguintes condições:

Não aceitamos patrões, empresários. 

Pois são contra eles que lutamos.

Não aceitamos pessoas filiadas à partidos eleitoreiros.

Pois daria brecha para ingerência dos partidos sob a organização, como 
historicamente ocorre. Prejudicaria nossa autonomia.

Não aceitamos policiais ou agentes de segurança privados.

Pois são os profissionais da repressão ao povo a serviço do estado e capital.

Direitos e Deveres do/a/e Militante
Direitos

Participar das reuniões e 
assembleias com voz e voto.

Construir a organização 
ativamente.

Receber apoio da organização 
de acordo com suas 

Deveres

Respeitar os acordos internos e 
outres militantes.

Participar no mínimo de uma 
atividade bimestralmente.

Contribuir com a cota mensal, de 
acordo com sua possibilidade.
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possibilidades

Representar a organização de 
acordo com a base

Se desfiliar quando desejar, sem 
burocracia.

Como a Terra Liberta se Organiza?
A Terra Liberta se organiza em Núcleos de Base formados por em torno de 10 famílias. 
A cada núcleo de base é decidido coletivamente 1 a 2 coordenadores que deverão.

Mobilizar as reuniões ordinárias

Zelar pela documentação

Os Núcleos de Base são prioritariamente territorializados (bairros, comunidades, 
ocupações), mas podem agregar militantes desterritorializados ou que ainda não 
construíram um em seu território.

Os Núcleos de Base se reúnem de acordo com sua demanda, mas ao menos 1 vez por 
mês.

Todo mês é feito uma assembleia da Terra Liberta com todos os Núcleos de Base.

A assembleia da Terra Liberta é o espaço soberano da organização.

Qual a relação da Terra Liberta com a FOB
A Terra Liberta é filiada à Federação das 
Organizações Sindicalistas 
Revolucionárias do Brasil (FOB) através 
da Federação Local Cearense (FOB-CE).

A FOB é uma federação agrega 
organizações Estudantis, Sindicais e 
Populares que compartilham os mesmos 
princípios da Terra Liberta. A TL se filia à 
FOB por acreditar que a luta pela terra é 
mais potente para a construção do 
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mundo que queremos quando está 
conectada com a luta estudantil e 
sindical autônoma.

No Ceará, a FOB é composta pelo 
Sindicato Geral Autônomo do Ceará 
(SIGA-CE) e pela Terra Liberta.

A FOB-CE contém estruturas que são compartilhadas entre o SIGA e a TL, 
promovendo uma otimização do trabalho militante e fortalecendo o apoio-mútuo entre 
as organizações.

Qualquer militante ta Terra Liberta pode participar destas instâncias organizativas a 
partir das assembleias e momentos corretos.

A FOB-CE se reúne em Assembleia Bimestralmente.

Palavras finais
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A terra agoniza em chamas, em veneno, desertos verdes de soja. 
Mas, ao libertar a terra de seus torturadores (os latifundiários 
capitalistas, patrões), devemos expulsar também o patrão que nos 
parasita para não reproduzir a relação de dominação que tanto 
criticamos. 
O veneno adentrou as veias da terra, assim como a servidão e a 
dominação está presente nos gestos mais cotidianos do povo. 
Assim, a terra e o povo haverão de curar uns aos outros para 
construir uma sociedade liberta da opressão. Temos de aprender 
com o canto da Mãe-da-Lua, com a paciência do João de Barro, 
com o Juazeiro que permanece verde na estiagem.


