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QuemQuem  
somos?somos?

Who are we?
¿Quiénes somos? 



O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) é um movimento de ativismo político e social 
brasileiro. Que luta pela Reforma Agraria no Brasil. 

The Movement of Landless Rural Workers (MST) is a Brazilian 
political and social activist movement. It fights for Agrarian 

Reform in Brazil.

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) es 
un movimiento político y social brasileño. Lucha por la Reforma 

Agraria en Brasil.



"And it was a cry, from the subjects of sexual and gender 
diversity, that made the LGBT Landless Movement emerge within 

the MST.  These diverse subjects occupied the MST and thus, 
together with their organization, continue to denounce the 

patriarchal and heteronormative oppression that is directly linked 
to class domination"

"Y fue un grito, desde los sujetos de la diversidad sexual y de género, lo que 
provocó el surgimiento dentro del MST de los sin tierra LGBT.  Estos 

diversos sujetos ocuparon el MST y así, junto con su organización, siguen 
denunciando la opresión patriarcal y heteronormativa que está directamente 

ligada a la dominación de clase".

“E foi um grito, dos sujeitos da diversidade sexual e de gênero, que fez 
surgir no interior do MST as LGBT Sem Terra.  Esses sujeitos diversos 

ocuparam o MST e assim, junto com sua organização, seguem denunciando a 
opressão patriarcal e heteronormativa que se vincula diretamente com a 

dominação de classe”





Julio Cesar Barbosa 
Dirigente do Coletivo LGBT Sem Terra de Mato 

Grosso

Coordinador del Colectivo de Sin Tierra 
LGBT de Mato Grosso

Coordinator of the LGBT Landless Collective of 
Mato Grosso

Participar do Laboratório de Ação Juvenil da CIVICUS, foi uma 
oportunidade muito importante na minha formação enquanto 
dirigente de uma organização, mas também para o conjunto da 

organização. Todas os aprendizados foram repassados ao 
coletivo de forma a garantir a reprodução de conhecimentos. 

Com os recurso financeiros do laboratório foi possível manter o 
contato das pessoas LGBTs e garantir estrutura mínima para 

ficarmos conectados. 

Participating in the CIVICUS Youth Action Laboratory was a very 
important opportunity in my training as a leader of an 

organization, but also to the All the lessons learned were passed 
on to the collective in order to ensure the reproduction of 

knowledge. With the financial resources from the laboratory it 
was possible to keep in touch with LGBT people and guarantee a 

minimum structure to stay connected. 

La participación en el Laboratorio de Acción Juvenil de CIVICUS 
fue una oportunidad muy importante en mi formación como

líder de una organización, pero también para el colectivo para 
asegurar la reproducción del conocimiento. Con los recursos 

financieros del laboratorio fue posible mantener el contacto con 
las personas LGBT y asegurar una estructura mínima para estar 

conectados. 



Ações durante o Laboratório:
Acciones durante el Laboratorio:
Actions during the Lab:



Formação/ Formación/ Training



Mobilizações/ Movilizaciones/ Mobilizations 





Participação em webinars/ Participación en webinars/ 
Participation in webinars

https://www.youtube.com/watch?v=Dg9naeaavAc

https://www.youtube.com/watch?v=2i-ctIYEFOc



https://www.youtube.com/watch?v=XwegIdPjMgA

https://www.youtube.com/watch?v=Vivx8-ynSmc&t=98s



Aquisição de materiais para participação em reuniões e webinars. 

Purchase of materials for participation in meetings and webinars. 
Compra de material para la participación en reuniones y seminarios web. 



Agradecemos a CIVICUS pela parceria neste último 
ano!! Nossa atuação só foi possível graças a vocês!

We thank CIVICUS for the partnership this last year! 
Our performance was only possible thanks to you!

Agradecemos a CIVICUS la colaboración de este último 
año. Nuestra actuación sólo ha sido posible gracias a 

vosotros.


