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Aparti* que.con 
ouíra; .¡.ragrande 
ocupfJi' i > I »>'i- , "daAnnoni, no 
Rio Grande do Sul, o h\e cuestión da 
reforma agararia no de transición 
posterior ó reximé milii ntal, retrata o inicio 
dun polémico e important to social, o "MST' 
(Movemento dos traballao sen terra). Mostra 
como son os anos de loita ; familias, vivindo 
acampados en banacas de lon; rtándose á policia e 
negociando có governc p er do seu soño de 
convertirse en pequenos agricultores unha realidade. 
Rose dá a luz ó primeiro bebe que nace no campamento e 
pouco despois morreu nun oscuro accidente. 

SITUACION DA TERRA NO BRASIL 

Brasil está considerada a 9a potencia mundial, cunha 
extensión similar á de EEUU, é o quinto en superficie 
do mundo. Nuncativo unha verdadeira reforma agraria. 
Está presente en tódolos programas polfticos, pero 
sempre queda no caixón paralizada polos intereses 
dos"facendeiros" 

Todavla hoxe, Brasil, padece as secuelas do 
colonialismo portugués e as anquilosadas oligarqufas 
que afnda ostentan os postos de poder. 

Segundo a ONU, atópase á cabeza dos paises coa 
maior desigualdade social, consecuencia da 
deplorable distribución da terra e das riqueza. O 50% 
dos terreos cultivables están nas mans do 1% da 
poboación, creando asf miilóns de campesifios sen 
terra, arrendatarios, que coa chegada de novas 
tecnoloxías e a explotación eminenmente gandeira, 
soni expulsados do campo. O destino final desta 
migración interna son as favelas que se agolpan 
oredord, siescidades. 

Brasil é ur- partido entre grandes latifundistas e 
multinacic Actualmente hai fincas privadas 
superioref, ,C)n ós paises baixos. Calcúlase 
que as fan a rondan os 5 mtllóns e cerca de 
40 millóns os viven por debaixo do umbral 
dapobreza. 

Alí a terra no- Sereito, senón que é unha 
garantfa de vida, unha necesidade de primeiro orden. 

..Nejte situación social nace, fai xa 20 anos, o 
emento do- res rurais sen terra do Brasil, 
3T É o m. .ocial meirande de América 

iatina, e proí do mundo. Aglutina ós 
exciuí|ps da jrasileira, tanto do campo 
como da cidar >ha reconquista do campo, 
do que for uisados, coa creación de 
asentamentc uficientes. Amparados pola 
Constitución, a finaís dos 80 comezan as ocupacións 
de latifundios innfpbductivos reinvindicando o seu 
xustc -jquelas familias que o precisan 
para t O MST segue na procura da dignidade 

^s caciques. 

mundo 
ílabitable 

sexa sen 
teiras 

A arquitectura xera oprtunidades, 
nprescind; 

rehabiliiar vivéndas, centros de 
ie, escola; 
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recursos. 1200 millóns de persoas 
no mundo sen auga potabie, máis de 

ina e 
100 millOns non teñen onde durmir. 

¡risen un 
riwílrr ftade evitarfanse 5 
millóns de mortos ó ano. 

A arquitectura é prioritaria para 
facer efectivos os dereitos 
h u m a n o s m á i s b á s i c o s , 
(Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos, art.25) para que se 
cufihplan e se respeten a 
arquitectnira ten moito que dicir. 
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