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O presente trabalho tem como contexto histórico os 25 anos de história e conquistas
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Neste contexto o
trabalho pretende refletir sobre algumas experiências vividas, contadas por mulheres
assentadas, que seguem resistindo em seus espaços, lutando por seus direitos e
cultivando valores em busca de vida. As mulheres em questão estão assentadas no
Assentamento São Pedro I, localizado na região metropolitana de Porto Alegre, mais
especificamente no município de Eldorado do Sul/RS. Como Objetivos específicos o
trabalho centra-se em a) fazer uma revisão teórica sobre a participação da mulher
na sociedade e no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; b) fazer um
resgate sobre a as trajetórias das mulheres do Assentamento São Pedro I, desde o
período de acampamento na Fazenda Anoni até a atualidade e c) compreender a
importância do grupo de mulheres em questão, no que se refere ao crescimento
individual e coletivo. Metodologicamente a pesquisa baseou-se num referencial
teórico que procurou destacar e analisar a participação da mulher na sociedade,
com reflexões a cerca de gênero, também o papel da mulher no processo de
construção da reforma agrária, onde optou-se pela abordagem qualitativa em que
foram utilizadas as técnicas de entrevista semi-estruturada aplicadas a informantes
qualificadas. Como principais conclusões e considerações observa-se que o projeto
de luta pela terra, pela reforma agrária e por igualdade de gênero, precisa ter como
aliadas as mulheres dos assentamentos, no sentido de poder contarem tanto na sua
ação pedagógica cotidiana no assentamento. Atualmente, a questão da mulher é
muito relevante no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é um grande
avanço poder trazer a luz uma temática tão impregnada de preconceitos. Neste
processo, para muitas mulheres o MST, foi e é a oportunidade da libertação, sob
varias formas de opressão, a mulher assentada vive um processo de
empoderamento, buscando ser ouvida, ter voz, e, uma forma de que isso aconteça é
a participação da mulher nos grupos coletivos, discutindo suas fragilidades, mas
também o que as torna fortes.
Palavras- chave: MST. Reforma Agrária. Mulheres. Assentamento São Pedro I.
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This work is based on the historical context of the 25-year history and achievements
of the Movement of Landless Workers (MST in Portuguese). In this context, the
paper aims to reflect on some experiences, told by female settlers, who keep in the
resistance for space, fighting for their rights and looking for value in life. The women
in question are settled in São Pedro I, located in the metropolitan region of Porto
Alegre, more specifically in the town of Eldorado do Sul / RS. As its specific
objectives the work focuses on a) doing a theoretical review on the participation of
women in society and the Movement of Landless workers b) making a rescue on the
trajectories of the women of the settlement São Pedro I, ever since their camping in
the Farm Anoni to the present c) understanding the importance of the women's group
in question in relation to the individual and collective growth. Methodologically, the
research was based on a theoretical framework that sought to highlight and analyze
the participation of women in society, with reflections about gender, as well as the
role of women in the construction process of the country’s agrarian reform, where we
opted for a qualitative approach in which the techniques used were semi-structured
interviews done with qualified informers. As main findings and considerations it is
observed that the project of fight for land, for the agrarian reform and gender equality
need to have women as allies of the settlements, in order to be able to count on their
pedagogical action in the settlement. Nowadays, the matters of women’s rights are
very relevant in the Movement of Landless Rural Workers, it is a major breakthrough
being able to bring to light an issue so ingrained with prejudice. In this process, for
many women the movement MST, it is and it was an opportunity of liberation from
the various forms of oppression; the woman in settlements lives a process of
empowerment, seeking to be heard and having a voice, and also, a way for this to
happen is the participation of women in collective groups, discussing their
weaknesses, but also what makes them strong.
Keywords: MST. Agrarian reform. Women. São Pedro I Settlement.
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1 INTRODUÇÃO

Nestes 25 anos de história e conquistas do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), homens e mulheres entre os quais me incluo, têm
construído muitas experiências e enfrentado muitos desafios. Desta maneira nesse
âmbito de desafios e mudanças que o MST tem se inserido, é importante refletir e
analisar pontos importantes de sua história de luta frente a sociedade num todo.
Neste contexto o trabalho pretende refletir sobre algumas experiências vivenciadas,
narradas por mulheres assentadas, que seguem resistindo em seus espaços,
lutando por seus direitos e cultivando valores em busca de vida. As mulheres em
questão estão assentadas no Assentamento São Pedro I, localizado na região
metropolitana de Porto Alegre, mais especificamente no município de Eldorado do
Sul, próximo a BR, 290, como pode ser observado na Figura 01.
A idéia do presente trabalho surge de uma série de reflexões que tive como
assentada, educadora e atualmente como técnica da Cooperativa de serviços
Técnica Ltda. (COPTEC), e que culminou na elaboração da presente monografia,
que pesquisa as mulheres assentadas a mais de 20 anos as quais vivem um
processo de construção da reforma agrária no Assentamento São Pedro I.

A

fundação do assentamento São Pedro I, de mesmo nome da fazenda que foi
desapropriada, se deu em 12 de fevereiro de 1986, aonde 84 famílias vindas do
acampamento Fazenda Anonni ali se estabeleceram. A área original da fazenda,
que pertencia a um único proprietário, era de 2.256.86 hectares sendo que a mesma
podia ser considerada com produção insuficiente, foi desapropriada pelo INCRA
para fins de reforma agrária. Parte da área da fazenda foi destinada a organização
do assentamento São Pedro, porém, mais tarde, em agosto do ano seguinte, em
função da disponibilidade de terras para mais famílias, foram assentadas mais 24
famílias, que ocuparam uma área de 700 há, atualmente, são 103 famílias
assentadas nas São Pedro I, II e III.
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Figura 01 – Mapa da localização do Assentamento São Pedro I no município de El
dorado do Sul/RS.

11
Fonte: Anuário Estatístico do Rio Grande do Sul, 2001. Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária. INCRA.
Org: ZANON, J. S. 2011.

O presente trabalho de pesquisa pretende fazer um resgate histórico sobre a
trajetória das mulheres na luta pela terra, e sua participação no grupo de mulheres
do Assentamento São Pedro I. De forma geral o trabalho objetiva compreender a
formação do coletivo de mulheres no contexto do acampamento e do assentamento
São Pedro I. De forma mais específica, o trabalho objetiva: a) fazer uma revisão
teórica sobre a participação da mulher na sociedade e no Movimento Trabalhadores
Rurais Sem Terra; b) fazer um resgate sobre a as trajetórias das mulheres do
Assentamento São Pedro I, desde o período de acampamento na Fazenda Anoni
até a atualidade e c) compreender a importância do grupo de mulheres em questão,
no que se refere ao crescimento individual e coletivo.
A opção metodológica para desenvolver a presente pesquisa, é a pesquisa
qualitativa. A mesma preocupa-se com os indivíduos e seus ambientes em suas
complexidades, não havendo limite ou controle imposto pelo pesquisador, desse
modo baseia-se de que os conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis,
com a descrição da experiência humana, como ela é vivida e como ela é definida por
seus próprios atores. Foram utilizadas as técnicas de entrevista semi-estruturada
(Anexo 1), aplicadas a informantes qualificadas, ou seja a quatro mulheres que tem
destaque no grupo de mulheres e participam das experiências coletivas desde o
período do acampamento na Fazenda

Anoni. Também foi utilizado técnica da

participação observante, pela participação da pesquisadora, como assentada e
como técnica da COPTEC. A participação observante, que segundo, Cardoso
(1986), permite ao pesquisador uma participação mais substantiva, o que segundo a
autora, reinventa a empatia como forma de compreender o outro. A opção pela
participação observante se deve a relação de proximidade da pesquisadora com as
entrevistadas e com a questão da mulher, mas principalmente por ter a pesquisador
participado de todas as fases na constituição do grupo de mulheres em questão.

2 REVISITANDO AS MATRIZES TEÓRICAS

2.1 A participação da mulher na sociedade: reflexões sobre gênero

Na sociedade primitiva, quando não havia posse de bens materiais e as
pessoas não se preocupavam com a estabilidade e nem com futuro, o trabalho dos
homens e mulheres era exatamente igual, ainda não havia divisão de trabalho por
sexo. Mas foi no período chamado de “idade da pedra” que, pela primeira vez
apareceu uma incipiente divisão do trabalho, onde o homem caçava e pescava e a
mulher permanecia resguardada devido às sucessivas gestações. Porém, as tarefas
domesticas, tinham um caráter produtivo, ou seja, fabricação de vasilhame,
tecelagem e horticultura.
Ao permanecer por mais tempo em torno da casa, a mulher, ao longo de
milhares de anos, observou o que acontecia com as sementes que jogava fora,
então ela passou a semear, descobrindo assim, a primeira técnica agrícola, sendo
que neste mesmo tempo ela domesticou a galinha, o porco, a vaca, o cavalo o
cachorro e outros animais. Essa descoberta determinou por um longo período o
papel da mulher na economia e na sociedade.
Segundo Munarini (2007), na sociedade escravista devido à invenção de
arado, a agricultura saiu do controle da mulher, ocupando áreas bem maiores que os
quintais e exigindo mais força física para desmatamento, por isso o homem buscou
trabalho de outros homens transformando-os em escravos, a assim a mulher tem o
papel de escrava com a função de reprodutora. Com a expansão da agricultura
surge a propriedade privada tornando o homem proprietário de terras, de escravos e
também da mulher a qual ele não considerava mais sua semelhante.
Com o desenvolvimento da agricultura, houve a divisão entre o trabalho
agrícola e o trabalho artesanal. As tribos cresciam e se uniam, surgindo as cidades.
Neste momento surge também a divisão entre o campo e a cidade, e a primeira
atividade econômica o comércio, que continuou ligado a propriedade. No caso da
mulher com posses, quando essa passa a ser herdeira, seus bens passam a ser
administrados por um tutor, até que a mesma se case, depois, os bens são
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transferidos para o marido que vai administrar os mesmos, e a mulher passa a ter a
função de gerar herdeiros.
Assim, naquele momento, a mulher camponesa tem a função principal de
gerar filhos, que serão braços fortes para produzir e defender as terras dos
senhores. Nesse modo de produção ambos eram despojados de bens e não tinham
propriedade a proteger.
Conforme Munarini (2007), já na sociedade capitalista a situação da mulher
não mudou muito: como esposa, ela garante os filhos legítimos que vão herdar a
propriedade, como herdeira, garante o aumento do capital do marido, proletária,
garante o contingente de operários para aumentar o lucro do capitalista. O autor
afirma que as mulheres eram tratadas como animal de luxo ou animal de carga.
Quando a produção passou a se industrializar as tarefas domesticas,
aumentaram e ainda a mulher passa a disputar mercado de trabalho com os
homens. E para ganhar essa competição tiveram que vender sua mão de obra mais
barata. Foi dessa forma que os homens entenderam a participação da mulher no
mercado de trabalho nunca se aliasse a causa feminina. Os capitalistas justificavam
o baixo salário das mulheres dizendo que o mesmo não era para sustentar a família,
mas representava apenas um complemento da renda familiar. No entanto sabe-se
que em muitos casos, o salário da mulher é a única renda familiar. (MST/NacionalCaderno de formação).
Mas a inserção da mulher no mercado de trabalho, provoca uma mudança na
sua forma de vida, a medida em que, ela segue tendo as mesmas atividades
domésticas e cuidado com os filhos, e ainda trabalha fora de casa. Neste sentido, os
problemas para as mulheres começaram a se evidenciar, primeiro elas os viam
como individuais, ou seja, com quem deixar os filhos nas horas de trabalho; como
cuidar da limpeza e manutenção da casa. Mas aos poucos, as mulheres percebem
que esses não são problemas individuais e sim sociais, sendo também de
responsabilidade da sociedade sua solução.
Segundo Velanciane (2002), no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), nasce a organização dos sistemas de produção, a partir da
preocupação com a manutenção dos camponeses no campo. Neste sentido, o
Movimento apóia a idéia do aprimoramento técnico dos assentados, para que estes
não sejam símbolo de atraso. Assim, o Movimento busca rompimento com a cultura
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camponesa do passado, herança de um processo produtivo que ainda prevalece no
campo brasileiro e que é excludente apenas garantindo a subsistência das famílias.
Na luta pela terra no MST, as mulheres e homens construíram um processo
de participação coletiva, onde caminhavam juntos, mas em março de 2006, as
mulheres da Via Campesina, realizaram um grande ato no assentamento de Tapes,
como forma de denuncia a ação desigual do capital no campo e ao agronegócio.
Esta ação que foi amplamente divulgada nos diversos meios de comunicação levou
as mulheres dos movimentos sociais a ganharem força na sua luta, após ocuparem
um viveiro de plantio de eucalipto do agronegócio, e de uma marcha das mulheres
do movimento. Cabe ressaltar, que apesar do apoio de parte da sociedade, também
as mulheres pagaram um alto preço, na medida em que houve perseguições e
ações da policia federal contra as mulheres envolvidas na ação.
No ano seguinte, em 2007, outro importante ato de mobilização é realizado,
este, foi uma ocupação, em uma área de plantio de eucalipto no município de
Eldorado do Sul RS, para denunciar o agronegócio, onde também estavam
presentes as mulheres do Movimento, desta vez, sem a parceria com a Via
Campesina. Neste ato, as mulheres do MST, foram cercadas pela policia por 48
horas, e ficaram sem acesso a água potável, fato que prejudicou muito a
participação na luta das mulheres. Também neste episódio, houve prisões de
algumas participantes da ocupação, sendo que no final das negociações com a
polícia, as mulheres saíram em marcha até o acampamento próximo onde os ônibus
as esperavam para seguirem até as suas casas.
Já em 2008, ocorre outra importante manifestação com a participação das
mulheres do movimento, trata-se da ocupação de uma área na fronteira, em
Santana do Livramento, onde os manifestantes cortaram eucaliptos como forma de
protesto. O resultado desta ocupação foi à resposta contundente da polícia, onde
varias pessoas foram fortemente agredidas, alguns manifestantes presos, resultando
em um verdadeiro massacre, primeiro, prenderam os jornalistas que estavam
acompanhando a ocupação e deram cobertura aos fatos, depois, foi a vez das
mulheres, as quais sofreram diversas agressões, inclusive foram alvo de balas de
borracha, baionetas, pontapés, além da agressão psicológica.
No ano seguinte,(março de 2009), as ações do movimento de luta pela terra
continuam a ser realizadas na fronteira do estado, entre as ações, merecem
destaque a marcha e acampamento em frente a um assentamento em Candiota/RS
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e em Bagé/RS em frente Fazenda Ana Paula. A polícia, como nas demais vezes se
manteve presente, cercou e segundo as mulheres entrevistadas, agiu de forma
agressiva, desencadeando em novas prisões de mulheres camponesas.
Mas foi em 2010, no dia 08 de março que as mulheres do MST, unidas com a
Via Campesina se organizam em uma marcha na capital gaúcha, para chamar a
atenção da sociedade através de denúncias sobre o agronegócio. Mas é importante
frisar que neste evento também houve momentos de reflexões e debates sobre os
direitos das mulheres e o seu papel na sociedade. Neste mesmo modo de ação, em
2011, as mulheres do MST com a Via Campesina ocuparam o pátio da empresa
Braskem, ligada ao grupo Odebrecht, instalada no Pólo Petroquímico de Triunfo/RS,
onde houve debate sobre as conseqüências do plástico verde e como a
monopolização do capital reflete na sociedade, e também uma reflexão sobre a
participação da mulher na luta pela terra e nos assentamentos de reforma agrária.
Ante tudo o que foi dito, o dia oito de Março é reconhecido como o dia da luta
das Mulheres contra o capital. A data, que se refere a participação de mulheres,
operárias no início do século XX, essas mulheres organizaram lutas contra a
exploração e a opressão, chegando inclusive a iniciar uma revolução socialista na
Rússia. Então o dia oito de março não é o dia das mulheres, mas é o dia das
mulheres em luta contra a exploração e a opressão da sociedade capitalista. Elas
também lutam para denunciar as violências da sociedade atual e para dizer que
onde há capitalismo, existe uma estrutura econômica, social política e cultural que
inferioriza as mulheres.
Neste sentido, a luta da mulher nos movimentos sociais como é o caso do
MST, tem uma de suas raízes no movimento feminista, segundo Costa (2005, p. 01),
“O feminismo ressurge no contexto dos movimentos contemporâneo dos anos 60,
em torno da afirmação de que o “pessoal é político”, pensando não apenas como
uma bandeira de luta mobilizadora, mas como um questionamento profundo dos
parâmetros conceitual e do político. Rompendo, portanto, com os limites da esfera
política, identificada pela teoria política no âmbito da esfera publica e das relações
sociais. Ao afirmar que “o pessoal é político”, o feminismo trás para o espaço da
discussão política as questões ate então vistas e tratadas como especificas do
privado, e quebrando a dicotomia publico- privado base de todo o pensamento
liberal sobre as especificidades da política e do poder político. O movimento
resignificou o poder político e a forma de entender a política ao colocar novos
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espaços no privado e no domestico. Sua força esta em recolocar a forma de
entender a política e o poder, de questionar o conteúdo formal que se atribui ao
poder e as formas em que é executado. Distingue-se dos outros movimentos de
mulheres por entender os interesses de gênero das mulheres, por questionar os
sistemas culturais e político construídos apartir dos papeis de gênero historicamente
atribuído as mulheres, pela definição de sua autonomia em relação a outros
movimentos, organizações e o Estado e pelo principio organizativo das
horizontabilidades,

isto

é,

da

não

existência

de

esferas

de

discussões

hierarquizadas. Alvez (1990, p.23).
Para Alves (1994) o movimento feminista nasce na America Latina, nos anos
1970, em plena Ditadura Militar e, neste processo, o intenso labor que as feministas
enfrentaram a serem obrigadas a lidar com a discriminação, a repensar sua relação
com os partidos políticos denominados pelos homens, com a igreja progressista,
com um Estado patriarcal e capitalista. Essa experiência teve como conseqüências
as múltiplas tensões que caracterizaram às vezes tortuosas relações do feminismo
brasileiro com a esquerda, com os setores progressistas da igreja católica em vários
momentos da luta política. Essa tensão não foi uma especificidade do feminismo, e a
consciência feminista Latino Americana foi alimentada pelas múltiplas contradições
experimentadas pelas mulheres atuantes nos movimentos guerrilheiros ou nas
organizações políticas, como por exemplo, aquelas que foram perseguidas, presas e
exiladas, as que participaram do movimento estudantil, das organizações
acadêmicas politizadas e dos partidos políticos progressistas.
Em 1975, ano internacional da mulher, promovido pelas Nações Unidas foram
realizadas varias atividades publicadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte, reunindo mulheres interessadas em discutir a condição feminista em
nossa sociedade. A presença da ONU, neste processo permitiu as mulheres
organizarem-se publicamente, por primeira vez desde as mobilizações nos anos
1967 e 1968. A partir daí surgem novos grupos de mulheres em todo o país, nos
quais o principio da autonomia foi um dos pontos de controvérsia no enfrentamento
com os grupos políticos. No mesmo ano, é criado o jornal Brasil Mulher em Londrina,
no Paraná, ligado ao movimento Feminismo pela, mas para mostrar quantos
espinhos ainda as Anistia. No início do ano seguinte, surge o grupo Nós Mulheres,
que é identificado como feminista.
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Como pode ser observada, à luz dos autores citados, a luta da mulher pela
sua inserção participativa na sociedade, é a história da luta das mulheres contra o
capitalismo. Neste sentido, as mulheres do MST, saem nas ocupações, nas ruas,
nas marchas do oito de março, para lembrar que foi com muita luta que as mulheres
conquistaram espaço na sociedade e, é só com as suas lutas que irão chamar a
atenção para a desigualdade em tudo o que se refere ao mundo das mulheres, e,
com as varias formas de violência que enfrentam no cotidiano. Por isso o oito de
março não é um dia para receberem flores, maltratam.
É com essa compreensão de que só a luta muda a historia que nos últimos
anos as mulheres realizam lutas contra o agronegócio no Rio Grande do Sul. Isso
porque a expansão dos mono cultivos, que expulsam as mulheres do campo e
geram para as cidades alimentos contaminados com os agrotóxicos. Neste ano de
2011, as mulheres estão nas ruas denunciando mais uma farsa das grandes
empresas a do plástico verde.
O pensamento de Sarti (2004, p.01), “não se nasce mulher, torna-se mulher”,
expressou a idéia básica do feminismo: a desnaturalização do ser mulher, o
feminismo fundou-se na tensão de uma identidade sexual compartilhada. Embora o
feminismo comporte uma pluralidade de manifestações, é importante ressaltar que a
particularidade da articulação da experiência feminista brasileira com o momento
histórico e político no qual ele se desenvolveu é uma das formas de pensar o legado
desse movimento social, que marcou uma época, diferenciou gerações de mulheres
e modificou formas de pensar e viver.

2.2 O papel da mulher no processo de construção da reforma agrária

Compreender a participação das mulheres no Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra implica em entender a relação tempo e espaço, sendo que o
primeiro seria a fase do acampamento, aquele tempo marcado pelo medo,
insegurança e a pressão que parece não ter fim e o segundo momento seria a
chegada no assentamento, que para a mulher siguinifica, um processo que a
transforma, é o tempo de até entender que a luta da mulher não é só panela e fogão.
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Segundo Gonçalves (2002), o acampamento é um dos momentos mais
difíceis no que se refere à luta pela terra. Na maioria das vezes, os planejamentos e
as ações ocorrem, de forma velada e isso provoca algumas apreensões nas famílias
envolvidas, mas, também os sonhos e a esperanças no futuro, são constantes.
Neste sentido, a participação da mulher na luta pela terra, afirma e reafirma a sua
identidade, que se constrói de uma forma material e simbólica.
Neste contexto Valenciano (2002, p. 5) destaca que
O que nos parece muito claro, é que quando a mulher se insere na luta
política, passa a possuir uma consciência de classe e assume uma
"identidade", ou seja, a idéia de pertencimento a um grupo, que compartilha
dos mesmos valores, símbolos, discursos, etc. Essa nova conformação traz
ao estudo dessas mulheres novos elementos, visto que em face da
subjetividade intrínseca nessas relações, teremos uma série de
transformações que buscam em certa medida, superar a concepção arcaica
do que é ser mulher, e aquilo que a ela é atribuído. Esses sujeitos sofrem
diariamente a influência do discurso, de práticas e valores que vão
construindo suas identidades, arranjando e desarranjando seus lugares
sociais, sua forma de ser, de pensar, de agir na sociedade, enfim sua
sociabilidade.

Parece fundamental estabelecer uma relação, na discussão de classe e
gênero as quais norteiam as ações praticadas por essas mulheres. Podemos,
entremeio a esse quadro, apreender a "luta por dentro da luta". Quando da inserção
da mulher no MST, e conseqüentemente da sua participação nas ações promovidas
por essa organização, entendemos ser através desses embates a forma como se
apresenta a busca pela emancipação do gênero humano, ou seja, a emancipação
dos trabalhadores. Paralelamente, ou por dentro desse processo, as mulheres
criaram espaços de socialização e manifestação que possuem como objetivo a
busca por sua emancipação, através da transformação social almejada pelo MST,
na qual a emancipação da classe trabalhadora é o objetivo central.
Quando nos propomos a realizar um estudo sobre mulheres, nos deparamos
com uma série de concepções teóricas que são ponto de partida para compreensão
do tema. A tentativa de explicar a inserção da mulher na sociedade sempre partindo
da história de "opressão" que este sujeito sofreu ao longo do tempo, em relação a
família, sexo, trabalho e da sua participação social e política. Para justificar a
desigualdade social e cultural entre homens e mulheres se recorria a biologia como
a referência que marcava a naturalidade da diferença entre homens e mulheres.
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Estes, portanto, com papéis importantes a desempenhar. Nesse sentido, Louro
(1997, p.21) afirma que
É imperativo, então, contrapor-se a esse tipo de argumentação. É
necessário demonstrar que não são propriamente as características
sexuais, mas é a forma como essas características são representadas ou
valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir,
efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em
um dado momento histórico.

O debate passa a ganhar força em torno a questão de gênero, baseados em
estudos que emergiram a partir da década de 1980, apresentando-se como uma
ferramenta analítica que supera essas teorias já existentes, como é o caso dos
estudos na biologia. Neste sentido, enfatiza-se o que socialmente se construiu sobre
estes sexos, de forma que: "não é negado o estudo da biologia, mas enfatizada,
deliberadamente, a construção social e histórica produzida sobre as características
biológicas". Nesse sentido Louro (1997, p. 22) reflete
Sendo a Geografia uma ciência cujo objeto é a sociedade vista
através de sua face espacial, devemos considerar que o
conhecimento deste espaço geográfico passa pela apreensão de
uma realidade que se modifica constantemente e, sendo que para
conhecê-la precisamos fazer recortes e mediações.

Fazer uma "leitura" do tecido social relacionando com os estudos de gênero é
o nosso maior desafio. Considerando que o gênero "é uma das relações
estruturantes que situa o indivíduo no mundo" Lavinas, (1997, p.16), entendemos
que estas dimensões do homem são permeadas por relações de gênero que
atravessam o conjunto da sociedade articulando-se com outras relações sociais, tais
como classe e etnia, constroem diferentes espaços geográficos. Através da
Geografia, poderemos desvendar as manifestações territoriais desse processo, as
marcas e os registros impressos através da sociabilidade do trabalho, o qual
Thomaz (2000, p.3) destaca que
sob o enfoque geográfico, é compreendido por nós, pois, como expressão
de uma relação metabólica entre o ser social e a natureza, sendo que nesse
seu ir sendo ou em seu vir a ser está inscrita a intenção ontologicamente
ligada ao processo de humanização do homem.
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Não se trata aqui de fazer um estudo que mostre, por exemplo, as diferenças
existentes no acesso das mulheres ao trabalho. Sem embargo, as categorias
homem e mulher são socialmente construídas e não têm nada a ver com as
diferenças biológicas. De modo que a Geografia do Gênero tem alcançado uma
maturidade e um desenvolvimento teórico muito importante. Esse novo cenário vem
contribuindo de forma muito importante para o enriquecimento conceitual e ao
debate ideológico, pois pela primeira vez na Geografia se levará em consideração o
gênero como uma variável dos processos espaciais que regem nossa sociedade ao
identificar a transcendência que tem essas estruturas espaciais na produção e na
reprodução do espaço. Segundo Ficher (2009, p. 64), não se trata de uma Geografia
de mulheres, ou feita somente por mulheres, simplesmente porque não se pode
estudar a mulher sem levar em conta o homem, as relações de gênero (que variam
no espaço e no tempo), a emancipação do gênero humano. Desta visão surge uma
geografia que assume em boa parte a teoria desenvolvida por outras ciências e que
querem incluir a outra metade da humanidade que até então permanecia fora dos
estudos.
Em todo caso, o que se pretende concluir é que, as relações sociais são um
importante elemento constitutivo na estruturação do espaço, estando intimamente
conectadas com as de gênero e classe. Temos, portanto concluído que a
organização e a luta pela conquista da terra são geradas em torno da existência de
uma identidade social, uma situação de vida que é comum a todos esse
trabalhadores. E é essa condição de igualdade que os faz se reconhecerem como
atores de uma mesma realidade e de um mesmo passado, forjando na luta a
tentativa de tornar possível o resgate de suas raízes e tornar real o seu sonho de
uma vida mais digna. São homens e mulheres vindos de muitos lugares, os quais
despertaram do seu casulo, se reconheceram enquanto integrantes de uma luta, e
engajados na busca por um futuro mais digno, tornaram-se sujeitos sociais coletivos,
modificando a sua história e a da sociedade, deixando suas marcas para sempre na
história.
Segundo Ficher (2009, p. 64- 65)
A dominação de classe é considerada fundamental, mas não suficiente para
explicar a totalidade das desigualdades reais entre os sujeitos sociais, bem
como as respectivas representações sociais deles, pois mesmo dentro das
classes oprimidas há desigualdade de condições de vida e assimitria de
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poder alicerçado em outras formas de dominação como a de gênero, por
exemplo.

O uso do conceito de gênero acelerou mudanças importantes nas abordagens
teóricas das desigualdades entre homens e mulheres em vários campos de
produção intelectual e vem motivando muitas propostas de políticas publicas de
promoção do chamado empoderamento feminino. Na vida real as transformações
seguem um ritmo bem mais lento, de tal modo que o cotidiano das mulheres ainda é
marcado por muitas descriminações. E o mundo do trabalho é um lócus privilegiado
de observações da produção e reprodução das assimetrias de poder, de
oportunidades e de rendimentos entre outras.
No MST, ao longo dos 25 anos de existência de luta por terra dignidade e
igualdade, vem se construindo e incentivando a participação da mulher de forma
mais equilibrada nas varias instancias do MST, mas o que se percebe é que no
movimento a questão de gênero não esta superada o que vem se protelando o
debate sobre esse assunto, o que enfatiza a importância de se discutir a questão de
gênero. Sendo que a cultura machista é mais forte no meio rural, torna-se evidente
também o machismo nos acampamentos e assentamentos, discutir a participação
da mulher nas varias instancias no MST, implica em superar a discriminação e o
preconceito neste espaço.
Segundo Ficher (2009), ao se fazer um resgate histórico da desigualdade de
gênero não é difícil entender o ciclo viciado dentro do qual até hoje se insere a maior
parte da força de trabalho feminina brasileira. No Brasil, um dos terrenos mais férteis
para o desenvolvimento de pesquisa baseada no conceito de gênero, tem sido o
mundo do trabalho, um ponto em comum da pesquisa sobre esse tema, é o fato de
demonstrarem que vem se ampliando continuamente a participação feminina na
população economicamente ativa.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmam que
se mantém a desigualdade de gênero no que se refere ao trabalho domestico, em
2007, em media as mulheres dedicaram 27,2 horas semanais a essas atividades,
enquanto os homens dedicaram um tempo quase três vezes menor em media 10,6
horas semanais. Segundo Pinheiro e tal (2008, p.35), a desigualdade, comentada
anteriormente, esta presente tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais entre
mulheres brancas e negras.
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Ao longo dos 25 anos da luta travada pelo MST em defesa da Reforma
Agrária, a mulher vem buscando e conquistando a sua inserção dentro desse
movimento social, onde o movimento tem muito a comemorar. A bandeira da
reforma agrária foi inserida na agenda política do país, e a burguesia foi obrigada a
reconhecer a existência dos motivos que precedem a luta dos camponeses sem
terra.
Segundo Ficher (2009, p. 64), o conceito de gênero é utilizado no universo
acadêmico desde a década de 1970 Bock (1991, apud a Petersen, 1999), mas
ganha destaque em vários países da Europa e Estados Unidos nos anos de 1980 e
1990, a medida que, é apropriado também pelos movimento feminista. No Brasil,
esse conceito passou a ser usado pelas diferentes correntes do movimento feminista
no final do século XX na avaliação de feministas permitiu avançar tanto no debate
teórico, quanto nas estratégias de luta de mulheres.
Entretanto para Nobre; Farias (1997, apud Araujo, 2000), muitas feministas
chamam atenção para a necessidade de articular o conceito de gênero com outras
categorias analíticas como classe e etnia, uma vez que a forma e o conteúdo da
desigualdade de gênero não são iguais para todas as mulheres. No que tange o
mundo do trabalho, por exemplo, vários estudos afirmam que as mulheres
trabalhadoras pobres são mais excluídas do que as ricas, e que as negras são muito
mais descrimidas do que as brancas. Uma contribuição do conceito de gênero para
os movimentos feministas vinculados as organizações de trabalhadores é revelar a
fragilidade do argumento, que durante muito tempo foi usado pela esquerda, de que
a luta pela transformação social, entendida como geral, deve ter prioridade sobre as
lutas especificas, como as das mulheres. Pois mesmo dentro das classes oprimidas
há desigualdade de condição de vida e assimitria de poder, alicerçadas em outras
formas de dominação de gênero por exemplo.
Na luta pela reforma agrária milhares de famílias Sem Terra conquistaram o
seu pedaço de terra, mas somente a terra não basta, é preciso manter a
organização social e política nestes territórios conquistados. E este é um dos
permanentes desafios nos assentamentos. Dentro dos territórios se percebem os
desafios em avançar na organização buscando superar cada obstáculo recorrendo a
capacidade de inovação e criação de novos métodos de trabalho e organização. É
compreensível que com o passar do tempo, os métodos de trabalho sejam os
mesmos, precisam ser revistos e qualificados, neste sentido a mulher tem um papel
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fundamental na família, sendo ela quem trás permanentemente o incentivo e a
permanente participação, nas diferentes instancias do movimento.
As estruturas conquistadas tendem a tornar a organização do movimento
burocratizada, ao invés de torná-lo mais ágil. Por isso, o movimento deve olhar para
dentro sem receio de reconhecer sua característica mais importante: a capacidade
de identificar as deficiências internas e propor as mudanças e fortalecimento do
próprio MST.
Segundo Gonçalves (2006, p.49-50), a transformação capitalista da
agricultara prioriza os aspectos econômicos e tecnológicos e os assentamentos
adquirem formas em que o tempo e o espaço são regidos pelo modo de produção
dominante. A conquista da sobrevivência leva os assentados a uma constante
necessidade de produzir para pagar os créditos, os empréstimos feitos junto as
instituições financeiras. A luta para permanecer na terra se torna imediatista e o
aspecto econômico se impõe. Nesse sentido, Martins (2004), afirma que os
assentamentos podem ser compreendidos como expressão de um impasse da luta
social.
No

espaço

do

assentamento

predominam

as

relações

patriarcais

paternalistas. As desigualdades entre homens e mulheres são restabelecidas de
modo explícito. Enquanto os homens vão para roça, as mulheres ficam em casa
cuidando das atividades domesticas. Elas passam a ser dependentes de seus
maridos ou pais ou companheiros. A questão a ser colocada é por que isto ocorre?
Quais seriam as razões que levam ao recuo da participação política das mulheres na
fase do assentamento?
As questões apresentadas acima levam alguns pesquisadores a formular
algumas hipóteses com as quais podemos dialogar. Uma delas diz respeito a
tradição explicita no próprio contrato de concessão da gleba no Brasil: o homem, até
bem pouco tempo, aparecia como responsável pelo lote, ao passo em que a mulher
é dependente. Esta situação vai de encontro das realidades identificadas por Deere;
Léon (2002) no restante da America Latina. As autoras observaram que “a maioria
das leis de reforma agrária parecem ser neutras quanto ao gênero, no sentido de os
beneficiários serem definidos em termos de certos grupos sociais, como os
arrendatários

e

desapropriadas.

trabalhadores

assalariados

permanentes

nas

propriedades
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Entretanto, “sem exceção, a legislação da reforma agrária se refere a estes
grupos na reforma masculina” no caso do Brasil, a legislação sobre a reforma
agrária, que vigorou até 1985, se baseou no “Estatuto da Terra”, de 1964, para dar
prioridade a chefes de famílias maiores que quisessem dedicar-se as atividades
agrícolas. Esses critérios de acordo com o autor: Deere;Lèon(2002) discriminavam
as mulheres, uma vez que, segundo as normas culturais, se um homem reside na
casa, ele é sempre considerado seu chefe, uma norma apoiada no Código Civil de
1916. Por meio desse contrato, que se apóia no direito positivo em que o patrimônio
pertence ao homem, nega-se ás mulheres a possibilidade de administração e
comando. Outros critérios, como o da experiência no trabalho agrícola, o autor
afirma também que as mulheres eram discriminadas no campo, uma vez que o
trabalho agrícola desempenhado por elas – seja como trabalho familiar não pago,
seja como trabalhadoras assalariadas temporárias – sempre foi invisível e
desvalorizado. O que dificulta para as mulheres inclusive a comprovação da sua
experiência na agricultura com fins previdenciários.
A “discriminação contra a mulher era tal, que os funcionários do INCRA
tomaram por certo, que mulheres sem marido ou companheiro, eram incapazes de
administrar uma gleba, a menos que elas tivessem um filho maior de idade, e não
era incomum para mulheres que enviuvavam com crianças pequenas, perderam seu
direito a permanecer no assentamento de reforma agrária. Além disso, quando o
filho mais velho da viúva era nomeado beneficiário, ela algumas vezes perdia o
acesso a terra quando ela casava e formava sua própria família.
Segundo Deere (2004) representantes do INCRA justificam este alijamento
referindo – se a falta de espaço no cadastro para colocar o nome do homem e da
mulher. A constituição de 1988 registra algumas mudanças com relação ás
beneficiarias da reforma agrária ao estabelecer “peso igual para o trabalho de
homens e mulheres no sistema de pontuação usado para selecionar os
beneficiários. Porem, na prática, o INCRA recorre, inconscientemente ou não, ao
velho principio liberal do direito incluído, argumentam que “o objetivo da reforma
agrária é beneficiar famílias e ao beneficiá-las - como representadas pelo chefe da
família – eles estão beneficiando todos os membros dentro delas”
Segundo Gonçalves (2001) e Deere (2004), no contexto da reforma agrária a
questão de gênero, percebe-se que a persistência e coragem da mulher vem
buscando aos pouco sua liberdade em todos os espaços a começar pela família,
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como hoje no MST, há muitos escritos: pesquisas, artigos teses, referente a questão
de gênero, o que vai se abrindo caminhos para ir se registrando historias contadas
pelas próprias mulheres da reforma agrária.

2.3 A participação da mulher na organização do MST

Na participação da mulher no movimento de luta pela terra, mais
especificamente no MST, o coletivo regional, tem como principio uma coordenação
composta por um homem e uma mulher. Tal composição é uma tentativa de
promover a participação das mulheres em todas as discussões e tomadas de
decisões. Nos assentamentos onde existem cooperativas ou associações, as
mulheres teoricamente deveriam participar em todas as tomadas de decisões, e o
papel da Ates no processo organizativo é promover acompanhamento onde houver
demanda. Nesse sentido, a região Enio Gutieres, está organizada em quatro linhas
de produção: arroz, leite, horta e frutas, padarias, sendo que em todas essas linhas
de produção, ocorre a formação e o acompanhamento da Assistência Técnica de
prestação de serviços , tanto nas ações de formação teórica como nas praticas, as
mulheres estão inseridas dentro desse processo.
O grupo das padarias, que surgiu no final de 2010, com o projeto da merenda
escolar, que teve inicialmente a participação somente com as padarias das
cooperativas já legalizadas, que compõem quatro cooperativas, e, mais tarde,
estendendo-se para outros quatro grupos informais de mulheres. Essas cooperativas
e grupos são constituídos somente por mulheres, com o acompanhamento da Ates.
Atualmente, as cooperativas e grupos informais, estão passando por um processo
de planejamento e gestão, já que no momento inicial, houve uma discussão de
demandas, formação de ação pratica e fabricação de pães, biscoitos e salgados,
assim como a formação em planejamento e gestão.
Cabe frisar que não é suficientemente aceitável o fato de as mulheres
somente apreender, executar, praticar as ações, elas também precisam aprender
administrar e planejar, para assim, viabilizar a estruturação econômica de suas
unidades produtivas, dentro da realidade e organicidade de cada assentamento com
a assessoria da Ates. E assim, vem se constituindo a participação das mulheres na
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sociedade, sendo nas formas de produção e nas relações sociais e na participação
política, apesar de, neste ultimo caso, com limitações, à medida que, as mulheres
são cogitadas a participar quando há um interesse de disputa política. É um grande
desafio para a mulher alcançar essas conquistas, mas primeiro, a mulher deve
superar o preconceito contra o próprio gênero. A participação da mulher no MST,
ainda tem muitas limitações, sendo por vários motivos os quais já tratados no
decorrer de nossas reflexões.
Segundo Schaaf (2001), a primeira vez que as mulheres brasileiras tiveram
um papel expressivo na política foi no inicio do século XX, durante a primeira onda
feminista internacional. Nesse período, as mulheres, no Rio de Janeiro, tiveram um
desempenho político importante no movimento de sufrágio, reivindicando o direito de
voto, liderado por feministas da classe media, algumas com experiência na política
partidária.
As linhas políticas de gênero foram aprovadas pela Coordenação Nacional do
MST em 1999, o que se traduz num instrumento para ampliar a participação das
mulheres no Movimento, de forma equilibrada, neste sentido, se pretende que todos
os projetos e investimentos, sejam discutidos na família, incentivo de participação da
mulher no planejamento das linhas de produção, na execução de trabalho produtivo,
na administração das atividades e no controle dos resultados. Também no MST é
garantida que nas formações e capacitações, oportunizem 50% das vagas para as
mulheres e 50% para os homens, e que nos núcleos de base, tanto no
acampamento como no assentamento, a representação na coordenação deve ser
por uma mulher e um homem, neste sentido a questão da educação infantil foi
resolvida com Ciranda Infantil1, também é uma garantia da participação da mulher
em todos os cursos e realização de atividades coletivas.
A participação da mulher nas cooperativas e associações é uma garantia de
que as mulheres tenham o direito de como sócias, terem igualdade na remuneração
das horas trabalhadas, na administração, planejamento e na discussão política e
econômica. Segundo Moura (2002), algo que nos parece muito claro, que quando a
mulher se insere na luta política, passa a possuir uma consciência de classe e
1

A ciranda infantil é um espaço onde educadores da reforma agrária, cuidam das crianças enquanto
suas mães se dedicam a atividades de formação. A ciranda também é um espaço de educação para
os filhos dos assentados e acampados, onde é construído brincadeiras infantis dentro dum processo
pedagógico.
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assume uma “identidade”, ou seja, a idéia de pertencimento a um grupo, que
compartilha dos mesmos valores, símbolos, discursos. Essa nova conformação traz
ao estudo dessas mulheres novos elementos, visto que em face da subjetividade
intrínseca nessas relações, teremos uma série de transformações que buscam em
certas medidas, superar a concepção arcaica do que é ser mulher, e aquilo que a
ela é atribuído. Esses sujeitos sofrem diariamente a influencia do discurso, de
práticas e valores que vão construindo suas identidades, arranjando e desarranjando
seus lugares sociais, sua forma de ser, de pensar, de agir na sociedade, enfim sua
sociabilidade.
Algo que comparece nesse processo e, nos parece fundamental estabelecer
uma relação, são as relações de classe e gênero que norteiam as ações praticadas
por essas mulheres. Podemos, neste sentido, apreender a “luta por dentro da luta”
realizada por essas mulheres. Quando da inserção da mulher no MST, e
conseqüentemente

da

sua

participação

das

ações

promovidas

por

essa

organização, entendemos ser através desses embates a forma como se apresenta a
busca pala emancipação do gênero humano, ou seja, a emancipação dos
trabalhadores. Paralelamente, ou por dentro desse processo, as mulheres criaram
espaço de socialização e manifestação que possui como objetivo a busca pala
emancipação da mulher, ou seja, a transformação social almejada pelo MST, na
qual a emancipação da classe trabalhadora é o objetivo central. E como extensão
desse objetivo, comparece por dentro desse processo a transformação das relações
sociais de gênero.
Diria que nesta trajetória de luta das mulheres Sem Terra, que vem
debatendo e buscando espaço, dentro do próprio MST, e na sociedade como um
todo, sem duvida que hoje, é o Movimento que mais mobiliza mulheres para luta no
Brasil, é uma organização que reúne famílias para lutar pela terra, neste sentido as
mulheres estão presente desde os primeiros acampamentos, mas entre estar
presente na ocupação e no acampamento e participar do processo, existe uma
grande diferença, e é assim que se inicia a participação da mulher, nas diferentes
instâncias. Nessa trajetória de lutas das mulheres do
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Movimento, ficou registrada a participação de Roseli Nunes2, uma mulher
acampada, que virou símbolo da luta da mulher pela terra, como pode ser observada
na Figura 02.

Figura 02 – Roseli Nunes, a mulher símbolo da luta pela terra.
Fonte: Acervo do MST
Org Reichenbach, C,O, 2011.

Segundo Giron (2008), a terra é o lugar da conservação da identidade e da
manutenção de costumes, do poder patriarcal e da expropriação da mulher, único

2

Rose, como era conhecida, foi uma integrante do MST, lutou pelo seu sonho, a terra, teve a
coragem de ir para o acampamento no final da gestação do seu filho Marcos, o qual foi a primeira
criança a nascer em um acampamento do MST. Esta mulher, que foi uma referencia de persistência
nos piores momentos de conflitos, animava a todos, e dizia que queria conquistar um pedaço de terra
para plantar comida, e em palavras que repetia, dizia que com a comida que os sem terra
produziriam, seria uma resposta para a burguesia. Rose, assim como outras tantas mulheres do
acampamento Fazenda Anoni, em 29 de outubro de 1985, conquistaram o espaço da luta e
permanência no acampamento. Foi nesse espaço que Rose morreu, deixando vários exemplos, ela
acreditava na organização e comentava que a organicidade era o passo para a cooperação e não se
cansava de dizer que preferia morrer lutando do que morrer de fome. Essas tantas mulheres, entre as
quais, me incluo que participaram deste importante momento na história do movimento, foram
coadjuvantes dos filmes “Terra para Rose” e “Sonho de Rose” dirigido pela cineasta Tetê Moraes. O
primeiro filme registra o acampamento e no segundo, a cineasta registra os dez anos depois do
sonho de Rose. Estes documentários foram um registro sobre as mudanças na vida dos Sem Terra.
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modo possível de manter a terra na família. A cessão dos direitos ao irmão que
permanece na terra não deixa de ser mais uma renuncia da mulher em prol da
preservação da propriedade familiar, propriedade que carrega o valor simbólico do
grupo, o trabalho.
As desigualdades de gênero começam nas famílias, e são reforçadas nas
escolas e na sociedade. É assim, que a maioria das pessoas aprende desde cedo,
que a mulher tem um papel inferior ao do homem e que isso é “natural”, portanto,
sendo natural não se pode mudar, o que justifica o conformismo e a aceitação do
comportamento machista. Com isso gostaria de ressaltar, que os movimentos
sociais, abrem oportunidades tanto para mulher como para o homem, e nesse
sentido, as mulheres buscam a libertação, muitas das quais, ainda estão em
processo de reconhecimento de sua própria identidade e de seu papel no mundo.
Assim, o machismo é um dos fatores de entrave na participação da mulher na
organização do movimento, e a vontade de interagir com as ações pelo MST, é
percebido pelas militantes, que tem uma maior consciência de seus direitos, mas as
demais mulheres esbarram nas relações de poder estabelecidas na família e em seu
entorno social, que as impedem de participar. Dentro da organização do Movimento
as mulheres sentem o peso da carga cultural que esta presente na sociedade de
maneira geral.
Segundo Giron (2008), a dominação patriarcal, decorrente de um hábito
antigo, resulta da fidelidade através da educação que reproduz as relações de
dominação de uma empresa ou de uma sociedade religiosa. Em síntese, a
associação familiar reproduz as relações tradicionais de dominação. Mas, a questão
da dominação patriarcal não se restringe a aglutinar os membros de um grupo
familiar, ela também hierarquiza e exclui: a dominação apartir da segregação da
mulher é uma forma de inversão e exclusão.
A organização do MST foi marcada pelo contexto político-social da
modernização da agricultura no país, no final dos anos 1970 e início da década
1980. Como produto histórico, o Movimento se estruturou de acordo com as tensões
e embates sociais do contexto referido. Num período político de repressão à luta
pela terra e estagnação das políticas de assentamento, o MST direcionou seus
esforços para outra esfera de atuação: a organização da produção nos
assentamentos rurais. O Movimento entendia o assentamento como uma extensão
da luta pela terra e condição de resistência do trabalhador rural. Nesse sentido,
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organizou uma estrutura administrativa para coordenar a implantação de seu modelo
de cooperação agrícola. O MST via na cooperação a principal saída para a
organização do trabalho e viabilidade econômica da produção.
Segundo Borges (1999), orientado pela “teoria da organização no campo” –
fundamentada em concepções kautskianas –, incentivou a criação de diversas
cooperativas em todo o país. O cooperativismo pressupunha a construção de novas
relações de trabalho e a supressão das formas tradicionais de organização da
produção. A partir desses elementos, foram constituídas estratégias para consolidar
esse paradigma de produção nos assentamentos rurais articulados ao Movimento. A
viabilidade econômica dos assentamentos e a construção de um novo sujeito,
pautado por valores coletivos, foram os principais eixos do modelo cooperativista.
Durante o período compreendido entre 1989 a 1992, a “territorialização” do
MST ficou praticamente estagnada. O contexto desfavorável à atuação do
Movimento foi decisivo para uma mudança de postura. Toda a atenção do MST
voltou-se para a consolidação de sua estrutura organizacional e desenvolvimento de
seu modelo de cooperação agrícola nos assentamentos. Nesse contexto, a direção
nacional do Movimento chegou a conclusão de que os modelos de cooperação
adotados não eram suficientes para garantir a fixação do trabalhador no campo.
Além disso, as estratégias adotadas e seus resultados não tinham o controle do
MST, que considerava o assentamento uma extensão da luta pela terra e espaço
fundamental de reprodução da identidade do Movimento.
Antes de 1985, a organização nos assentamentos era constituída, num
primeiro momento, por pequenos grupos coletivos e grupos de ajuda mútua, que
tinham o objetivo de se organizarem contra as adversidades vivenciadas pela
escassez e pobreza no campo. Foram práticas isoladas e articuladas no contexto
local de forma espontânea. Após essa fase inicial (até 1985) a organização coletiva
nos assentamentos foi estruturada por associações de trabalhadores, buscando
melhorar principalmente, a infra estrutura dos assentamentos.
As associações tinham o objetivo de viabilizar melhores condições relativas à
compra de máquinas, insumos, ferramentas e acesso ao escasso crédito
disponibiliza do pelo Estado. A organização coletiva por meio de associações foi a
principal forma de cooperação agrícola adotada pelo MST, até a crise ocorrida na
Constituinte, e na sucessão presidencial em 1989 (Governo do Presidente Collor).
Num cenário político eminentemente perverso, o Movimento voltou- se para a
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consolidação

de

um

novo

paradigma

de

organização

da

produção

nos

assentamentos rurais: o cooperativismo.
Para entender a proposta do cooperativismo no MST é necessária uma
diferenciação básica. Muito se confunde cooperação e cooperativismo e, apesar de
pertencerem à mesma raiz, não são sinônimos. Em cooperação, substantivo
feminino, devido ao sufixo indicativo de ação, encontramos o sentido da ação de
cooperar, prestação de auxílio para um fim comum. Já em cooperativismo, o sufixo
ismo, de origem grega, denota sistema, doutrina.
Na base do cooperativismo estava presente a proposta de organização
baseada na produção mecanizada e na inserção no mercado. Isso possibilitaria
maior competitividade e produtividade, através da incorporação de novas técnicas e
acesso a recursos financeiros. O horizonte almejado por essa organização estava
alicerçado na produção em larga escala comparada à produção dos grandes
proprietários rurais.
O cooperativismo adotado pelo MST estava associado a construção de uma
estrutura político-organizacional pautada em objetivos que assegurariam a
minimização da pobreza no campo, através do desenvolvimento das relações de
trabalho superiores àquelas tradicionalmente constituídas. Para alcançar esse
patamar, o Movimento organizou, a partir de seu Setor de Produção, o Sistema
Cooperativista dos Assentados (SCA), responsável pela organização da produção,
por meio da implantação de cooperativas.
A proposta de cooperação agrícola indicava um modelo uniformizado para os
Assentamentos rurais, centrado numa proposta organizacional com ênfase
predominantemente econômica. Segundo Valenciano (2002, p.16), “(...) cooperação
é igual à cooperativa ou dá-se através dela”. Essa redefinição da organização
coletiva centrada na homogeneização da cooperação agrícola (CA), por meio da
institucionalização das cooperativas, permitiu ao MST implantar um projeto para os
assentamentos rurais em todas as regiões do país.
É nesse contexto, que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a
partir do final da década de 1980, com o crescimento de assentamentos em todo o
país, adota o cooperativismo como estratégia de produção coletiva e de
contraposição ao sistema produtor de mercadorias. Contraditoriamente, no Brasil, a
pratica cooperativista foi historicamente adotada por um Estado autoritário na
década de 1950, no bojo de políticas publicas que visavam aumentar as exportações
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e intensificar a capacidade produtiva da agricultura, em um período no qual o país
apresentava altas taxas de crescimento demográfico. Portanto, o Brasil não
vivenciou em ampla escala, no passado, um cooperativismo popular identificado
com as camadas subalternas, objetivando a emancipação social.

3 A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA LUTA PELA TERRA: A
TRAJETORIA DO GRUPO DE MULHERES DO ASSENTAMENTO
SÃO PEDRO I

Na madrugada do dia 29 de outubro de 1985, teve início a realização do
sonho de 1500 famílias, na expectativa da conquista da terra. Para a realização
deste sonho, houve uma unidade de homens, mulheres e crianças, desde a chegada
na área na construção dos barracos, no trabalho, nos afazeres do cotidiano. Mas
quem enfrentou mesmo as barreiras policiais foram as mulheres e crianças. Durante
as ocupações, principalmente nas madrugas a equipe da segurança do
acampamento chamava as mulheres para que fossem feitas barreiras, evitando
assim a invasão da policia no acampamento. Neste contexto, e pela história das
lutas das mulheres do assentamento, o presente trabalho que trata a questão de
gênero no MST, é muito interessante e ao mesmo tempo um tema desafiador, o que
vem ao encontro aos anseios e desejos de muitas mulheres que buscam a conquista
do seu espaço.
Desde o início de seu ciclo de vida na sociedade, a mulher depara com
vários desafios, nas suas relações sociais e familiares, depois na escola, e por fim
na sociedade. Esses desafios vêm acontecendo nas relações sociais.
No caso da ocupação da Fazenda Anoni, local onde as mulheres pesquisadas
no presente trabalho foram acampadas, a fazenda em questão, já tinha passado por
vários processos de ocupação, mas em todas as vezes, as famílias foram retiradas
por ordem judicial. No caso da ocupação do dia 29 de outubro de 1985, os
ocupantes que totalizaram 1.500 famílias, tiveram êxito.
O Sucesso deste grupo se deu em função de uma exemplar organização e a
coragem na tomada de decisão de permanecer na área, mesmo sabendo das
grandes dificuldades a serem enfrentadas. Sobre isso comenta a entrevistada MA01,
Nas primeiras horas foi muito difícil, ficamos cercados por muitos policiais,
que faziam barreira de frente, eram mulheres junto aos seus filhos nos
braços, a noite nas madrugas, quando a segurança do acampamento
chamava, pedindo que as mulheres fossem para frente das barreiras porque
a policia estava prestes a entrar na área para nos tomar, nos despejar, até
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hoje lembro que as mulheres saiam correndo com seus filhos alguns pegos
pela mão, e companheiras com os filhos nos braços, meio dormindo
chorando, e em questão de segundos formávamos as barreiras em frente
aos policiais, evitando que eles entrassem no acampamento, na maioria das
vezes, sendo agredidas psicologicamente com palavras: vocês não vão
permanecer aqui nós vamos tirar vocês daqui aos pontapés! Como foi com
os outros, aquelas palavras soavam em meus ouvidos, mas a sede por
justiça era bem maior que as palavras de agressão dos policiais e nós
mulheres, juntas unidas muitas de nós meio sem ter noção da importancia
da nossa contribuição num processo tão significativo na nossa historia de
vida e se não houvesse nossa participação com certeza iria ser diferente,
pois se na época os homens fossem a frente a historia seria diferente, pois
era final de ditadura militar. (MA-01)

Algumas dessas mulheres, depois desse período que denominam de “lição de
vida do acampamento”, chegam ao assentamento e sentem a necessidade de
continuar se organizando para buscar seus direitos, além de estar claro neste
momento, que também é através do coletivo que se facilita a busca de
conhecimento e experiências. Mas as suas histórias anteriores a luta pela terra,
estão impregnadas de coragem, muito trabalho e pouca valorização social.

3.1 As lutas das mulheres do Assentamento São Pedro I antes da luta pela
terra

O ingresso na luta pela terra implica em mudanças importantes na vida das
pessoas, passar a viver nos barracos de lona preta, demandam um misto de muita
força de vontade, esperança no futuro, coragem e vontade de participar de um
grupo, de um movimento. Para a maior parte das famílias esta participação era algo
novo, as vidas desses sujeitos eram muito distintas umas das outras. Enquanto
parte dos assentados, a maioria trabalhava na terra, mas a perderam por diversos
motivos, outros eram assalariados em granjas, e outros ainda eram filhos de
agricultores familiares que já haviam abandonado o campo, e já residiam nas
cidades, como pode ser observado nas falas das mulheres assentadas
Com 17 anos me casei, também com peão de lavoura de arroz, na granja,
tive duas filhas, onde nós morávamos não havia comunidade, portanto não
tinha lazer, depois de casada fiquei com o companheiro, os dois
empregados de 1980 a 1985, depois fomos trabalhar por conta, alugando
terras para plantar, arroz, trigo e soja, dentro dessa atividade, através de
alguns convites, foi despertando a vontade e interesse de ir acampar, para
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ter uma terra para plantar, fomos acampar no ano de 2001, o tempo de
acampamento foi de11 meses. (MA.01).
Trabalhava na lavoura tinha vaca e rezava pra pode vende o queijo que
fazia pois era o complemento pra família, a terra era rui era só 2 alqueires
era pouca terra sempre tivemos criação, tinha duas crianças um menino e
uma menina ela era mais velha eu levava eles pra roça portava o guri num
tanque velho de madeira e a menina tinha três ano ficava perto do guri
brincando e cuidando dele. (MA.02)
A minha vida era trabalhar de faxineira, e fazia merenda para meu filho
vender em frente da escola, e o outro era engraxate, tudo isso para ajudar
o marido que trabalhava de eletricista mas tinha tempo que ficava sem
trabalho ate por três meses. Eu lavava roupa pra 11 pessoas nesse tempo
só trabalhava e não tinha nada nunca, o meu trabalho era fazer faxina
porque se eu tivesse estudo ia se diferente eu ia ganha mais só tenho a
terceira serie. (MA. 04)
Na minha casa eram sete irmãos, eu participei pouco da comunidade
porque casei só com 16 anos e não tive muita juventude. Casei e fui
trabalha, eu e meu companheiro tínhamos um alqueire de terra e como
tinha pouca terra, nós tinha que planta a meia, plantava as meia pra pode
sobrevive, era muito difícil onde a gente morava, era na mesma
comunidade de meus pais eu não participava por não ter tempo, tinha que
trabalhar até no domingo. (MA. 03).

É possível perceber que as mulheres assentadas entrevistadas, tiveram uma
vida de muitas dificuldades antes de tomar a decisão de acampar. Todas elas se
casaram muito cedo, e isso era uma atitude cultural para a época e para os
camponeses. A mulher no pensamento dos pais, tinha que se casar e viver com o
marido, uma delas, que se casou com mais idade afirmou que foi levada ao
casamento, foi uma cobrança da família, “casei com 24 anos, já era velha naquele
tempo, a gente casava logo se não podia ficar encalhada, ou solteirona” (MA.02).
Também é importante perceber nas suas falas, que todas elas desenvolviam
trabalhos domésticos e ainda contribuíam com o companheiro, na questão do
trabalho da lavoura. Quando moravam na cidade, desenvolviam juntamente com
seus filhos uma série de trabalhos, que na maior parte das vezes, pelas poucas
perspectivas e falta de estudos, era o que trazia alimentos a mesa. As famílias
dessas mulheres eram normalmente numerosas e como possuíam pouca terra, não
havia possibilidade de permanecer na unidade de produção familiar. Muitas vezes o
trabalho na cidade poderia ser uma saída emergencial, mas para a entrevistada
(MA.02), era um sonho
O meu sonho era e continua ainda hoje, porque eu morava na Linha
Bonita, e eu queria muito trabalhar em uma loja na cidade e ficava me
imaginando, mas o meu companheiro nunca quis, eu queria colocar uma

36
venda e eu imaginava que se colocasse uma venda, nos íamos nos dar
bem, ia melhorar a vida e trabalhar menos.

No imaginário de alguns camponeses, como podemos observar ir morar na
cidade pode significar um sonho, na maioria das vezes não é por ilusão das
vantagens de morar na cidade, das facilidades de emprego e consumo, mas sim de
trabalhar menos, porque a vida do camponês que tem pouca terra não tem
expectativas de progresso e segue o velho ditado de que é o peão que enriquece o
patrão. A vida dos camponeses é muito dura e a mulher é a parte mais atingida, por
ter a jornada de trabalho dupla, responsabilidades na educação dos filhos, ela é o
pilar da família. Mas não somente a vida no campo é difícil para as mulheres, o fato
é que trabalho da mulher sempre foi pouco valorizado na sociedade, as mulheres
camponesas têm dupla jornada e as mulheres que vivem na cidade, vivem com
dificuldades como é o caso da entrevistada MA.02, que trabalhava muitas horas
diárias pois alem de fazer faxina, cuidava de sua casa, de sua família, ainda fazia
alimentos para o filho vender para assim garantir o sustento da família.
Assim, como podemos observar as mulheres envolvidas na presente
pesquisa, são exemplos de uma geração que vivia em uma sociedade onde a
mulher não tinha possibilidades que não fossem ligadas ao doméstico, mas mesmo
assim, essa sociedade machista aceitava que essa mesma mulher desenvolvesse
atividades tanto no campo, como na cidade, que servissem como complemento
importante da renda familiar. Se percebe, portanto, que a sociedade que é machista
permaneceu por muito tempo sem discutir as questões de gênero.

3.2 As mulheres do assentamento São Pedro I no ingresso na luta pela terra

A decisão de ir acampar, como já foi comentado, representa um divisor de
águas, na vida dos sujeitos sem terra. Para as mulheres, esta decisão representa
por um lado um sonho de ter uma terra e nela trabalhar, mas por outro, representa o
desconhecido, as incertezas. A mulher enfrenta a luta ao mesmo tempo em que
cuida e protege os filhos e assim se forja uma nova mulher, que conhecia sua força
individual, mas não podia imaginar que no coletivo esta força se torna maior. As
mulheres em questão enfrentaram muitas dificuldades no acampamento, mas
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enfrentaram também o preconceito da família e sociedade, como pode ser
observado na afirmação da MA.03,
Eu fui acampar grávida tava acampada faziam 26 dias quando tive meu
primeiro filho, foi muito difícil passar a dieta debaixo de uma lona preta. A
minha família, quando fui acampar não me deu apoio e, tentaram me
impedir com a promessa de meu pai que se eu fosse acampar, nunca mais
voltaria na minha casa. E meu pai cumpriu a promessa, porque ele nunca
veio aqui na minha casa.

Mas segundo as mulheres assentadas, todos os conflitos e problemas não as
afastavam de seu sonho, que ganhava força nas relações sociais impregnadas de
solidariedade, que começavam a se formar naqueles difíceis dias de acampamento.
Nas conversas, vinha à tona o sonho de cada uma, como mulher, como mãe como
trabalhadora,
O sonho é que dava força para nós, e quando nós (as mulheres)
conversava era bom eu pensava de ter um cantinho meu que se plantasse
uma arvore, uma horta, era minha horta, porque eu via o quanto foi difícil
pra meu pai e a mãe antes de ter um pedaço de terra. Eles plantavam para
os outros, eu nunca pensei em ter muito, eu pensava de te para viver bem,
ter um lugar para eu e meus filhos e que eles não precisassem o que eu
passei. É o que uma mãe pensa quando tem um nenê nos braços
passando dificuldade, mas tem esperança de um dia ir pra terra e poder
plantar comida para comer, e ter uma casa para morar com dignidade, ter
uma escola pros filhos estudar perto de casa, eu queria pros meus filhos
escola no assentamento, que fosse boa e ensinasse bem na realidade do
lugar que agente mora, que eles aprendam. Esse era o meu sonho.
(MA.03).

Este sonho, que era o sonho de outras mulheres do acampamento da
Fazenda Anoni, era o que impulsionava as mulheres para a luta. Segundo seus
relatos, as mulheres acampadas sofreram muito, mas a força que uma dava para a
outra, e a vontade de ter a sua terra, dava coragem enfrentar o que viesse pela
frente, a falta de estrutura, a insegurança, a falta de comida. E no acampamento que
inicia a participação do coletivo. As mulheres passam a se organizar e sentem que
unidas elas tem muito mais força.
No período do acampamento da Fazenda Anonni, no inicio 1985, a questão
da mulher não

existia, na executiva, que era um grupo gestor formado por

representante dos sem terra, que representavam o acampamento, somente uma
mulher participava, mas não para representar as 1500 mulheres do acampamento e
sim, porque sabia ler e escrever bem e podia assim, ajudar o grupo nas
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negociações. É importante ressaltar, que a participação das demais mulheres nesse
coletivo, estava limitada apenas a atividades internas, ou seja, algumas eram
representantes do grupo, mas pra alguma atividade bem concreta, como a equipe da
higiene, da saúde, entre outras, também ficavam cuidando dos filhos e do barraco,
enquanto o companheiro participava das reuniões.
As mulheres experienciaram no acampamento, que juntas podem conquistar
o que almejam, já isoladas, tudo se torna mais difícil. Portanto a organização foi e é
um aprendizado, pois todos os dias constroem o coletivo, com limites, mas o
realmente importante para essas mulheres, são as possibilidades, pois foram as
expectativas das possibilidades que as levou a luta pela terra.
A chamada “questão da mulher” ou estava ausente ou era tratada como
assunto interno e por tanto não necessitava ser publicizada. Por outro lado, ainda
nos anos 1980, quando pouco se sabia sobre este movimento, foi organizada uma
Comissão Nacional de Mulheres do MST. Esta comissão pressionou para que fosse
organizado um grupo de mulheres dentro dos acampamentos e nos assentamentos
de cada Estado.
Segundo se pode constatar, no acampamento da Fazenda Anonni, havia um
pequeno grupo de mulheres que nas atividades que desenvolviam juntas, como
quando iam buscar lenha, lavar roupas no rio, se reuniam em grandes grupos,
assim dezenas de mulheres lavavam roupas juntas no mesmo rio, onde também
tomavam banho, em fim, ali saiam muitas “prosas”, e foi num desses momentos de
trabalho e reflexão, que se sentiu a necessidade das mulheres se organizarem no
acampamento, assim, as mulheres se reuniram para uma primeira reunião, que
somente reuniu um pequeno número de participantes, nesse encontro, as mulheres
refletiram e discutiram como se organizar, foi decidido neste momento, fazer um
chamamento de todas as mulheres para uma assembléia geral, com a proposta de
formar uma coordenação de mulheres do acampamento.

A assembléia foi um

sucesso, pois as 1500, mulheres se fizeram presente e apartir daí o acampamento
ficou representado por um grupo de sete mulheres, cujos nomes das representantes
foram indicados em assembléia.
Sobre essa participação inicial das mulheres no MST, segundo Gonçalves
(2000, p. 45), os vários encontros nacionais conduziram a publicação, em setembro
de 1989, da primeira edição das Normas Gerais do MST, onde se incluiu o capitulo
VIII, sobre a “articulação das mulheres”. Apesar de vários documentos estimularem a
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participação das mulheres em todos os níveis, como nas instancias máximas do
movimento, a presença delas é pequena. Em 1994, do total dos 49 participantes nas
instancias nacionais (Coordenação e direção) do MST, dez eram mulheres. Como
forma de dar continuidade a representação das mulheres, em1998 foram eleitas
cinco mulheres para a direção nacional, num coletivo de 21 representantes. A autora
afirma que, desde o inicio o MST concentra a propriedade de suas ações na luta
pela Reforma Agrária. Esta luta exige, segundo as normas do movimento, a
participação de todos, ou seja, homens, mulheres e crianças. Como pode ser
observado nas afirmações das entrevistadas,
No acampamento era pouca coisa a fazer, então começamos uma
discussão de participação da mulher de igualdade, com os homens e
mulheres, as mulheres tinham abertura de discutir e propor se fosse o
caso. Tinham também os setores onde eu participava no setor de
produção, fui fazer alguns cursos, contribuía na confecção de pães,
fazendo pão para as nossas saídas de lutas, também para a escola
Itinerante (merenda das crianças). A vida no acampamento com certeza foi
bem diferente, a começar pela convivência da vida no coletivo, a vida em
comunidade, onde tivemos oportunidade de falar, propor em fim poder
dizer o que pensa, a vida no acampamento era muito boa, maravilhosa,
éramos todos companheiros, o acampamento era dividido em núcleos
eram dez Núcleos de base(NBs), onde a participação era de homens,
mulheres e crianças (MA.01)

O reconhecimento da necessidade de participação das mulheres na luta pela
terra é fruto de um processo complexo e contraditório ainda em andamento. Assim,
na fase inicial de organização, o movimento se debruçava muito pouco sobre as
questões de gênero e em suas primeiras manifestações ou nas publicações, a
preocupação com a formação das mulheres é quase nula. Mas, por outro lado, as
mulheres são visíveis principalmente durante as ocupações de terra quando
freqüentemente estão na linha de frente nos confrontos onde há perigo eminente
provocados por parte ou dos proprietários rurais ou pela polícia.
Neste sentido, a Cartilha das Mulheres Campesinas (2006, p.10) afirma que:
Somos as que trabalham mais gerando lucro para os patrões e são as que
ganham menos, são as que sofrem violência domestica e também a
violência do Estado burguês machista, são as que produzem alimentos na
agricultura camponesa, mas são as ultimas a comer. Porém são as que
sabem se rebelar e por isso denunciamos a ação do capital, do Estado e
do patriarcado que nos mantém nesta situação de miséria e violência.
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Mas também algumas mulheres trabalhavam fora do acampamento, para
trazer para seus filhos e maridos, comida, roupas e tudo o que necessitavam, foi o
que aconteceu com a entrevistada (MA.04), quando justificava que somente
participava do coletivo quando estava no acampamento,
Eu ia pouco ao acampamento, morava na cidade e fiquei pra trabalhar e
poder lavar roupas deles no acampamento, mas eu ia ficava um pouco e
daí voltava e era assim, trabalhava para compra bóia e erva eu ia eu
trabalhava e ia na colônia compra banha, queijo e dividia metade pra mim e
metade pra eles no acampamento e era assim minha vida, quando eu ia lá
no acampamento eu participava das reunião do grupo.

Outro aspecto relevante durante o período do acampamento é a importância
da educação para as crianças e jovens. Nesse sentido, segundo as mulheres
entrevistadas a escola era o ponto chave no acampamento, e, se não tivesse a
educação infantil, com certeza, a participação das mulheres seria bem menor, pois
elas priorizavam a educação de seus filhos. Mesmo que não tinha filhos contribuía
com trabalho voluntário na Escola Itinerante. A Escola Itinerante era a escola do
acampamento e desenvolvia um processo pedagógico voltado aos sujeitos do
movimento, portanto era uma Escola que trabalhava em um sistema pedagógico
diferente das escolas regulares. Estas escolas eram voltadas a uma formação do
sujeito crítico e participativo. Neste processo de educação, a escola também
desenvolvia um papel junto a comunidade acampada, onde todos discutiam o papel
da educação no acampamento. Como pode ser observado na afirmação a seguir
A educação no acampamento era com a escola itinerante, onde a
comunidade acampada faz parte da escola e a escola faz parte da
comunidade, a qual foi interrompida no governo Ieda. Mas a escola fechou
teoricamente, mas na pratica a escola continua com um papel muito
importante na vida dos sem-terra e dos sem terrinha. Os pais gostavam da
escola e dos educadores participavam das reuniões, tinha uma boa
aceitação da proposta da educação do MST, na escola Itinerante, uma
educação diferente, onde da oportunidade aos sujeitos (MA.04).

A questão da saúde, também foi muito importante no período do
acampamento, e, neste setor específico o papel da mulher, no que se refere a
organização coletiva foi preponderante. Como em todas as questões, havia uma
discussão que partia dos núcleos de base (Nbs) onde, no caso específico da saúde,
eram priorizados temas que tratavam de tratamentos e prevenção alternativos, mas
também havia uma importante participação organizativa das mulheres no que se
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refere a alimentação, havia uma equipe que se dedicava a produção de verduras e
legumes saudáveis, utilizando de técnicas de produção orgânicas, este processo
também era educativo, pois as famílias recebiam orientações e planejavam fazer
suas próprias hortas na sua terra, como pode ser observado na afirmação da
entrevistada (MA.02),
Tínhamos uma farmacinha caseira no acampamento, onde fazíamos
nossos próprios remédios, como xaropes e outros remédios. Também
levando em consideração que a alimentação também é saúde tínhamos
uma horta coletiva onde fazíamos biosfertilizantes e outros preparos para
que tivéssemos uma horta de qualidade, sendo que tudo o que fazíamos
no coletivo e para o coletivo, era usado em nossas lutas e manifestações,
um dos eventos que me marcou bastante foi o fórum mundial em janeiro de
2002 , sendo na divisão de tarefas ficou o acampamento no compromisso
de fazer a mística de abertura, outro evento marcante no tempo de
acampamento foi o 8, de março de 2002, onde ficamos acampados no
tesourinha, também fizemos parte da mística de abertura foi muito legal
lembrança de vivencia que não irei esquecer.

Portanto, as mulheres tinham uma grande importância nas lutas do MST,
representavam por um lado a fragilidade das mulheres carregando seus filhos, mas
por outro lado, eram materialização da coragem, da luta, do enfrentamento, como
podemos constatar nas palavras da entrevistada MA.01, no inicio deste capítulo,
quando a referida assentada fala da importância das mulheres nos confrontos com a
polícia, elas representavam a força da continuidade da luta, e foram definitivamente
responsáveis, em parte, pelo respeito que o movimento veio conquistando ao longo
dos anos.

3.3 O papel da mulher na organização da vida no assentamento

O tão sonhado dia em que chegariam a suas terras, o reencontro com a terra,
é um tão esperado momento que se torna difícil de ser explicado sem que a emoção
por parte dos assentados fale mais alto. O assentamento é sem dúvida, uma
experiência nova, por maior proximidade que os assentados tenham com a terra ou
com a identidade camponesa, as diferenças se apresentam maiores do que as
semelhanças, ou seja, o novo representa um recomeço tanto no que se refere a uma
nova experiência, como no caso das assentadas da presente pesquisa, cujo seu
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tempo de acampamento, varia de 11 meses a dois anos, como o conhecimento de
uma terra desconhecida e de uma sociedade inicialmente indiferente. É um tema
bastante complexo, e sobre ele comentam Almeida (1996; p. 83) que
Assim, a produção e a reprodução da força de trabalho nos assentamentos
podem ser enfocadas dentro de um universo de significações complexo,
cheio de tensões e necessitando de minuciosa descrição, para a qual é
inegável a dificuldade de construção de modelos teóricos capazes de dar
conta de questões como a permanência, a resistência e a reconstrução
cultural em se tratando de populações desenraizadas.

No caso do Assentamento São Pedro, o mesmo foi formado com os
acampados que estavam na Fazenda Anoni, desde 1985, e que depois de fortes
mobilizações e pressões o Instituo Nacional de Reforma Agrária (INCRA), toma a
decisão de desapropriar a Fazenda São Pedro, localizada no Município de Eldorado
do Sul. Inicialmente o movimento, e principalmente o grupo destinado a ser
assentado, não viu com bons olhos que o assentamento fosse formado em região
tão diferente as de origem dos sem terra, que eram predominantemente da região
norte e planalto médio. Mas depois de encontros e negociações entre o INCRA e o
MST, a área da Fazenda São Pedro foi destinada a assentar inicialmente 60 famílias
que estavam acampadas na Fazenda Anoni.
Assim, em 11 de novembro de 1987, chegaram as 84 famílias que foram
designadas para formar o São Pedro I e São Pedro II. Somente três meses mais
depois chegaram o restante das famílias que iriam formar o São Pedro III. As três
comunidades formam o assentamento São Pedro (São Pedro I, II, III), que possui
um total de 103 famílias assentadas em uma área de 2.256.86 hectares, cabendo a
cada família uma área em torno de 20 hectares. A chegada no assentamento trouxe
uma grande alegria, segundo as mulheres entrevistadas, foi um sentimento de
conquista, mas também uma difícil realidade, a de tudo por construir, e as mulheres
representaram um importante papel nesse processo de construção. A luta, a força e
a capacidade de trabalho das mulheres, demonstrado na história da humanidade,
como foi observado nos capítulos anteriores, não foi diferente com as mulheres do
Assentamento São Pedro I. A vontade de lutar e ao mesmo tempo a sensibilidade,
mesclam sentimentos que podem ser percebidos, a seguir, nas palavras das
entrevistadas,
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No inicio foi pior que acampar. Na terra só tinha rabo de burro quando
chegamos viemos num grupo de oito famílias chegamos de manhã e os
homens logo foram fazer o barraco que era comunitário, era a coletividade.
Nós mulheres fizemos comida e eu deitei num colchão e me desandei a
chorar, chorei a tarde toda não me conformava, parecia que eu não ia mais
ter coragem e os homens diziam agora só o que falta essas mulheres
começarem a chorar! Mas passou rápido esse sentimento, fomos
trabalhando e construindo nosso espaço. Chegava a noite eu não dormia
de dor nos braços, de muito cansaço. (MA. 02).
Quando chegamos foi difícil, primeiro aqui não tinha nada, era só campo,
tivemos que começar do nada, depois nós não conhecíamos esse tipo de
terra, esse foi o motivo que alguns se perderam, trocaram ou só moram
aqui e trabalham fora por falta de conhecimento. Nós mesmos investimos
em cultura que não era desse tipo de terra, aqui só da batata e aipim sem
adubo, o mais se não aplica adubo perde tudo, e daí vira em gasto aqui
uma maneira é o gado de leite e de corte, mas também vale o investimento
em pastagem, se não há retorno e a gente dá pras vacas aipim e batata
doce é um bom alimento, as vacas aumentam o leite.(MA.03).

Segundo as afirmações da entrevistada (MA. 03), um grave problema
enfrentado quando chegaram ao assentamento foi o desconhecimento com a terra,
o tipo de solo, é diferente do solo dos locais de origem destes camponeses. Foi um
tempo bastante grande de tentativas produtivas ligadas às experiências do passado,
muitas destas tentativas foram frustrantes, levando a alguns até a desistência ou
troca de lotes de outros assentamentos. Os primeiros momentos foram, portanto,
uma prova da resistência dos sujeitos assentados. As dificuldades levaram os
assentados a busca de conhecimentos, a novas experiências que com o tempo
passaram a das resultados positivos.
Mas as dificuldades enfrentadas não estavam somente no aspecto da
produção, a sociedades daquela época (1987) ainda estava muito presa ao
conservadorismo e preconceito aos movimentos sociais. O país neste

período

estava tentando se adaptar a um modelo democrático, e a democracia acontecia
aos poucos para uma sociedade que conviveu décadas na ditadura militar. A
sociedade também tinha uma reação mais dura a respeito dos assentados, mas é
um processo de mudança de comportamento social que vem sendo notado ao longo
do tempo. No início, os assentados sofreram rejeição social, mas com o tempo,
mostraram para a sociedade, que são trabalhadores e trabalhadoras que lutam por
um lugar para viver e produzir. Esse sentimento pode ser percebido nas palavras da
entrevistada (MA.03),
No começo foi muito difícil, a gente saia e só o que escutava eram
piadinhas dos colonos sem terra vagabundos. Quando saiamos no ônibus,
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as pessoas nos olhavam diferente, parecia que nos éramos bicho, ate
porque esse assentamento foi o primeiro aqui na região de Porto Alegre, a
gente era muito descriminada ( era final de ditadura). Quando íamos ao
mercado ficavam cuidando, pensavam que a gente era ladrão, um dia na
parada de ônibus eu conversava com uma senhora e ela começou falar
mal dos colonos e eu perguntei a ela se sabia a historia daquelas famílias,
ai pensei falo ou não, tinha vergonha mais depois criei coragem e disse a
senhora sabe que eu sou colona, e que pra mim era orgulho dizer que era
sem terra.

Neste sentido, Scott, Cordeiro e Meneses (2010), afirmam que depois destes
anos de ditadura, os movimentos sociais rurais, urbanos, de lutas de contestações,
se convergem a fim, de garantir os direitos individuais e principalmente os
movimentos sociais lutavam pelo fim das desigualdades sociais. Mas, os autores
advertem que este é um processo lento, mas muito se conquistou, principalmente
foram abertas possibilidades para os movimentos sociais, grupos sociais distintos,
de mulheres, de negros, de índios, de trabalhadores rurais, urbanos, assim, vários
representantes destes movimentos passaram a ocupar espaços no cenário político.
Um exemplo destas conquistas é a eleição da terceira mulher na história a ocupar
uma cadeira na Assembléia Legislativa de Santa Catarina, em 1986, mais tarde, Luci
Terezinha Choinaski, na década de 1990, no Congresso Nacional, onde cumpriu três
mandatos, é uma mulher do MST, uma mulher que sempre lutou pelos direitos dos
sem terra e principalmente das mulheres.
Outro aspecto de extrema importância na participação e na luta das mulheres
na constituição do assentamento São Pedro I, é a questão da educação. A mulher
como já foi comentado nos capítulos anteriores, vem ao longo do tempo ampliando a
sua participação na sociedade, esta participação foi uma conquista ao longo de
muito tempo, com a participação de muitas e corajosas mulheres. Mas também, a
mulher soma a suas conquistas, aquele papel que ela já desenvolvia, acumulando
responsabilidades e trabalhos. Assim a mulher assentada trabalha na unidade de
produção familiar, é responsável pela alimentação da família e pela educação da
prole. Como foi observado anteriormente, a educação formal para seus filhos, é uma
prioridade para essas mulheres. Foi motivada pelo interesse em uma educação de
qualidade para seus filhos, que essas mulheres levantaram lutas em favor da escola
itinerante.
Neste sentido, Caldart (2000), comenta que as famílias sem terra,
mobilizaram-se pelo direito da escola e pela possibilidade de uma escola que fizesse
diferença ou tivesse realmente sentido em sua vida presente e futura (preocupação
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com os filhos). As primeiras a se mobilizar foram as mães e professoras, depois os
pais e algumas lideranças do Movimento. Aos poucos, as crianças vão tomando
também lugar, e algumas vezes á frente, nas ações necessária para garantir sua
própria escola. Este é, de fato, o nascimento do trabalho com educação no MST. No
início do assentamento, o MST, como organização social de massa, decidiu,
pressionado pela mobilização das famílias e das professoras, tomar para si ou
assumir a tarefa de organizar e articular a luta pela escola, assim foi construída uma
proposta pedagógica especifica para as escolas conquistadas, e formar educadores
e educadoras capazes de trabalhar nesta perspectiva. A criação do Setor de
Educação formaliza o momento em que esta tarefa foi intencionalmente assumida. A
partir de sua atuação, o próprio conceito de escola aos pouco vai sendo ampliado,
tanto em abrangência, como em significados.
No assentamento São Pedro I, foi conquistada a Escola Roseli Nunes, no
inicio, os educadores do MST, eram os responsáveis pela educação dos filhos dos
assentados, mais tarde o município de Eldorado, se torna responsável pela escola, e
nomeia professores que não estão afinados com a proposta pedagógica do
Movimento. Assim se percebe que a escola se afastou da comunidade, essa
realidade pode ser observada nas palavras da entrevistada (MA.01),
Na questão da educação, aqui é diferente da educação do acampamento,
a escola é boa, mas a direção não cria vinculo com a comunidade, faz tudo
por conta, os outros assentados falam que no inicio a escola era diferente,
isso só no inicio quando os educadores eram do MST. Depois disso, os
pais não são muito convidados para participar do processo da escola, hoje
tenho meu neto que estuda nesta escola, mas temos pouco diálogo, é uma
pena porque segundo os assentados, que vieram antes que nós foi uma
luta para conseguir a escola.

Neste sentido, o papel da educação também interfere na questão cultural,
trazendo à tona a problemática educacional, entendida a educação como
socialização e formação. As mulheres que participam deste processo almejam para
seus filhos uma boa formação, para que os mesmos possam ter liberdade de
escolha, de permanecer, o que elas e seus companheiros não tiveram. A totalidade
das mulheres entrevistadas afirmou que o fato de não terem estudado, foi
responsável, em grande medida pela exclusão e expropriação. No entanto,
confirmam-se teorias que apontam para a forte aspiração por educação escolar,
expressa no discurso dos assentados. Mas a presente pesquisa revela ainda o papel
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educativo do trabalho e elementos de sociabilidade por ele proporcionados, fatores
que também determinam a permanência na terra.
Neste sentido, insere-se igualmente, além da educação, a preocupação com
o trabalho da mulher nos assentamentos, com o novo papel que esta
desempenhando, e para o qual teorias esquemáticas não oferecem respostas. Se a
mulher não é mais a proletária que saí para vender sua força de trabalho,
evidentemente, não voltara a antiga divisão sexual do trabalho, em era tida como
subalterna e que nunca a poupou das tarefas da roça.

3.3.1 A organização do grupo de mulheres assentadas

Diante do que já foi exposto até aqui, é importante levar em conta que para as
mulheres que são o objeto de estudo desta pesquisa, a participação é de
fundamental importância, por isso elas participam, como mulheres, mães e nas
unidades de produção como coadjuvantes, levando suas atividades produtivas, com
a mesma responsabilidade. Este acumulo de responsabilidades e de trabalho, que
foi uma conquista, e tem se manifestado de diversas formas, algumas mulheres
participam na organização familiar produtiva de forma democrática, outras ainda são
tratadas como se fossem inferiores a seus maridos.
A medida em que, o assentamento foi sendo estruturado, e experiências
serviram no processo educativo, no conhecimento da nova realidade, pequenas
formas de cooperação e associação surgem como forma de melhorar a renda e a
forma de desenvolver determinadas atividades. Depois de muitos problemas,
atualmente os assentados têm encontrado formas de produzir mais próximas da
sustentabilidade, social, econômica e ambiental. Experiências relacionadas à
rizipiscicultura, na produção de leite, a produção orgânica e diversificada
melhoraram a realidade das famílias envolvidas. E a mulher, foi muito importante
nesse sentido, principalmente no que se refere a tomadas de decisão.
Mas a mulher ainda vem construindo o seu caminho, neste processo de
participação, que é tão resistente a mudanças. Ainda se percebe, nos
assentamentos, conforme observamos nos primeiros capítulos, a presença
machista. A presença do machismo no assentamento em estudo se manifesta de
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formas sutis, ou seja, no impedimento da participação da mulher nas atividades
coletivas, ou nos maus tratos físicos e psicológicos por parte de poucos
“companheiros”. A entrevistada (MA.04), relata que sofreu por muito tempo os
desmandos de seu companheiro, ele tomava decisões sem consulta-la, agredia e
segue agredindo com palavras, que segundo ela já não exercem sofrimento. Esta
mulher assentada afirmou ter conquistado certo anestesia mento desta relação
perversa, quando se aposentou, para ela o fato de ter uma renda sua, significa uma
segurança, que antes não tinha e agora ela diz ser dona de suas vontades,
Hoje ganhando meu dinheiro eu posso comprar o que eu quero ele não
manda no meu dinheiro, mais ele quer mandar, e não deixo, ele também
recebe é aposentado. Ele acha que só ele tem direito, ainda que eu
acredito em Deus porque só ele que me da coragem e paciência. Hoje
mesmo antes de sai pra essa reunião ele dizia que eu sou relaxada, ele
não tem jeito pra lida comigo, já faz tempo que estamos separados e
quanto mais ele me xinga mais me afasta dele, ele me maltrata a muitos
anos não é de hoje. Lá em casa pra nós fazer oficinas de bolsas, ele tocou
todas as companheiras lá de casa, eu tenho vergonha porque ele é mal
educado. Mas já passou o tempo de escrava.

Portanto, a mulher ainda busca seu espaço, e luta para mostrar que é capaz,
que tem os mesmos direitos, mas infelizmente ainda existem casos, onde a mulher é
tratada como se não tivesse valor, ou como fosse inferior aos homens. Vê-se assim,
que no assentamento, ainda se reproduzem as mesmos problemas presentes na
sociedade de forma geral.
E foi neste contexto de afirmação, de participação coletiva, iniciada no
acampamento, que na medida em que as famílias foram assentadas na Fazenda
São Pedro, as mulheres tiveram um importante papel, e nesse caso, a participação
da coletividade foi muito importante nos primeiros momentos do assentamento. As
mulheres como forma de orientar suas ações passaram a desenvolver atividades em
grupo, como por exemplo, fizeram grupos de tricô, onde, com o apoio de um grupo
de mulheres de Canoas, passaram a fazer agasalhos para as crianças que eram
numerosas. Também desenvolveram atividades ligadas a confecção de acolchoados
para o frio, muito importantes para os primeiros tempos onde ainda estavam se
estruturando. Portanto, no assentamento, desde seu inicio, a participação coletiva e
solidária por parte das mulheres sempre existiu. No entanto, na medida em que os
lotes eram sendo estruturados, as ações sistemáticas eram menos freqüentes, mas
sempre se manteve, em ações como de saúde e na escola ou em outras atividades.
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Conforme pôde ser observado nas entrevistadas, entre as diversas atividades
desenvolvidas pelo grupo de mulheres, como artesanatos, ou ligadas a produção,
elas também dedicam um tempo nas reuniões para estudo, ou seja, elas
desenvolvem reflexões e debates sobre temas diversos, incluindo o papel da mulher
na sociedade atual. Mas o grupo passa a ser melhor organizado, a partir da chegada
da ATER, assim os técnicos da COPTEC passam auxiliar na construção do coletivo,
orientando as mulheres a uma maior organização, como forma de socialização e
aumento da renda, e auto estima. Veja as afirmações das entrevistadas,
Quem teve a idéia de formar esse grupo foi eu e mais algumas
companheiras, fizemos uma reunião e discutimos como arrecadar fundo
pra da inicio, ai cada uma deu uma quantia para nossas saídas e
começamos fazer rifas, eu fiz curso de artesanato e fizemos alguns para
vender e arrecadar fundos. No inicio o grupo era mais organizado, depois
deu uma caída eu entreguei a coordenação, depois quando a Coptec deu
inicio com artesanatos onde fizemos almofadas e bolsas pra vender, foi
muito bom, é mais uma renda na família, as oficinas de bio e sal mineral
foram de muita importância ajudou na qualidade do leite e no aumento das
verduras da horta,mas o que nos ajudou muito foi o estudo no grupo onde
agente estudou o nosso papel , na família na sociedade, eu gosto das
oficina porque agente estuda antes de fazer as praticas. (MA.03)
Diria que o estudo neste grupo foi um dos desafios, pois construímos o
habito durante o processo dos nossos encontros e nas atividades praticas,
sendo que cada atividade antes há um estudo dos benefícios
principalmente econômicos da ação realizada. Os encontros se tornam
além, pois um dos objetivos é a parte do lazer, onde as mulheres, também
socializam as suas experiências mas de um modo diferente, contam os
acontecimentos na maior parte bons e engraçados assim criando um
ambiente muito bom, com diferentes historias contadas pelas participantes,
elas mesmas ressaltam que nossos encontros, vai além do trabalho, pois o
trabalho dignifica o ser humano, e trás aprendizados que contribuem na
questão econômica da família. Uma das parte boa dos encontros é dos
comes e bebes , a troca de receitas.(MA.02)
Ajudei iniciar o grupo, gosto de participar mas tem algumas coisa que não
gosto, mas no coletivo o que vale é a maioria, quanto as atividades feitas
no grupo são de muita importância pois tenho aprendido muita coisa como,
a confecção de sal mineral, o ajudou na renda familiar, os biosfertilizantes,
que nos ajudou nas nossas hortas e as oficinas de artesanato, que nos
ajuda na renda familiar, também os estudos que fizemos, sendo que cada
pratica antes estudamos as vantagens dessa pratica (MA.01)

Na Figuras 3 e 4, podem ser observado o grupo reunido, em algumas oficinas
que foram desenvolvidas, como a de fabricação de sal mineral, que tinha como
objetivo inicial reduzir o custo e aumentar a renda das famílias e a de biofertilizante,
que foi muito utilizado nas hortas familiares das mulheres do grupo.
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As oficinas citadas forma ministradas pelos técnicos da Cooptec, e tinham
objetivo de integração do grupo, além de propor alternativas a serem incorporadas
na produção. Neste sentido, é importante frisar, que as atividades a serem propostas
foram muito bem aceitas pelo grupo e famílias, pois as mulheres detêm um sentido
maior de inovação das novas técnicas.

Figura 03 – Participação do grupo de mulheres na oficina de sal mineral,
desenvolvida por técnicos da Cooptec.
Fonte: Acervo da pesquisadora.
Org: REICHENBACH, C. O, 2011.
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Figura 04 – Grupo de mulheres em oficina de biofertilizante, desenvolvida por
técnicos da Coptec.
Fonte: Acervo da pesquisadora.
Org: REICHENBACH, C. O, 2011.

No caso da oficina de sal mineral, houveram três momentos, sendo o primeiro
o estudo sobre a viabilidade e as vantagens econômicas, a segunda foi a pratica, ou
seja, a confecção do sal mineral, com as agricultoras, e a terceira a divisão coletiva
do que foi produzido, onde cada uma pode usufruir dos benefícios.
Nas oficinas de biofertilisantes, houve uma importante participação do grupo,
as mulheres estavam muito motivadas, pela importância que o conhecimento desta
técnica poderia influir na produção das hortas familiares. Segundo MA.03, “a oficina
foi muito boa porque as nossas hortas ficaram bem mais bonitas com alimento
sadio, também na oficina de aprender como aplica o biofertilizante foi muito boa
porque agente soube como aplicar”.
As reuniões do grupo de mulheres, também tem uma importância social, a
medida que os laços entre as mulheres são fortalecidos, se desenvolvem
sentimentos de solidariedade e da convivência no coletivo. Nas atividades de
artesanato do grupo de mulheres, a roda do aprendizado é um momento de grande
significado, como pode ser observado na Figura 05, são momentos pedagógicos de
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muita alegria, basta olhar nos olhos de cada mulher, e segundo elas, estes são os
momentos e os espaços onde acontecem a socialização dos saberes práticos e
intelectual, também acontecem a socialização dos desabafos, é ali que elas buscam
força e coragem de continuar as suas lutas, ou seja, a luta das mulheres no
processo de transformação social.

Figura 05 – Oficina de bordados
Fonte: Acervo da pesquisadora.
Org: REICHENBACH, C. O, 2011.

Segundo a entrevistada (MA. 04), os momentos de encontro do grupo de
mulheres, é também um momento de convívio, de alegria, de desabafos, mas
também são momentos onde se podem apreender a aumentar a renda familiar.
Todos os nossos encontros pra mim é um dia de alegria e lazer eu já
aprendi muitas coisa nas oficinas de confecção de bolsa e almofadas foi
muito bom, eu aprendi e faço bastante vendo muito bem esse dinheiro eu
compro coisa pra casa isso ajuda muito, eu agora não vou muito na lavora
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e ai faço almofada to fazendo uma pra cada neto tenho 16 e já dei pra 14,
netos só falta pra dois e ainda faço pra vende, e outras coisa que aprendi
no grupo. Venho nos nossos encontros porque também posso ser ouvida e
contar tudo, e sinto que tenho o apoio das companheiras .

Na Figura 06, são observados elementos que compõem o coletivo de
mulheres, é um momento que segundo as mulheres é de divulgação dos produtos
orgânicos realizados na Coptec. Ações como estas são muito importantes para
essas mulheres, pois elevam a sua auto-estima, elas se sentem orgulhosas de seu
trabalho, sentem-se mais fortes e muito felizes.

Figura 06 – Realização de estudo e divulgação dos produtos orgânicos, e de
artesanatos confeccionados nas oficinas já realizadas neste grupo de
mulheres.
Fonte: Acervo da pesquisadora
Org: REICHENBACH, C. O, 2011

Enfim, as mulheres do assentamento São Pedro I, se organizaram e somam
suas experiências na organização coletiva, onde trazem experiências anteriores,
como de suas vidas antes do ingresso na luta pela terra, sobre o aprendizado de
participação no acampamento e da construção diária do assentamento. É um grupo
dinâmico, solidário onde as mulheres lutam todos os dias e tem orgulho de serem
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mulheres. Essas mulheres são a representatividade das 1500, que tiveram a
coragem de buscar uma vida melhor na luta pela terra, e contribuindo na construção
do movimento para que outros tantos tenham também essa oportunidade de ir em
busca de vida digna.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da história, a mulher foi relegada a ocupar um espaço de submissão
em relação ao homem, foi tida como reprodutora e chegou a ser considerada
propriedade dos seus senhores. Poucas mulheres tiveram coragem de lutar contra
essa realidade e tentar mudá-la. Somente a partir do processo urbano-industrial, é
que a luta das mulheres passa a ganhar mais importância. Mas a inserção da mulher
no mercado de trabalho provoca uma mudança na sua forma de vida, na medida em
que, ela segue tendo as mesmas atividades domésticas e ainda trabalha fora de
casa. Portanto os problemas, que antes eram vistos como individuais, ou seja, com
quem deixar os filhos nas horas de trabalho; como cuidar da limpeza e manutenção
da casa, passam a ser problemas sociais, sendo também de responsabilidade da
sociedade sua solução.
No Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nasce a partir da
organização dos sistemas de produção, a partir da preocupação com a manutenção
dos camponeses no campo. Neste sentido o Movimento tenta romper com a cultura
camponesa do passado, herança de um processo produtivo que ainda prevalece no
campo brasileiro e que é excludente apenas garantindo a subsistência das famílias,
mas também tenta rever a questão da participação da mulher, sendo elas muito
importantes no processo de lutas do movimento. É a mulher que enfrenta a polícia
no caso das ocupações, e é ela que tem chamado a atenção da sociedade em
ações do Movimento. Cabe ressaltar, que apesar do apoio de parte da sociedade,
enfrentam as conseqüências deste processo.
A questão de gênero na reforma agrária trata-se sobre a participação das
mulheres no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o que implica em entender a
relação, entre tempo e espaço e da participação da mulher em diferentes contextos
da luta pela terra. Neste contexto, o curso Residência Agrária me deu elementos e
me levou a reflexões, sobre ações que norteiam esta temática. O cotidiano das
mulheres ainda é marcado por varias descriminações, sofrem violência na
sociedade, violência esta que se manifesta através das mais diferentes formas de
preconceito e até de agressões físicas e psicológicas, as quais são enfrentadas
diariamente pelas mulheres, sem terra, assentadas, camponesas, pobres.
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A pesquisa oportunizou lançar um olhar mais profundo sobre a história de
algumas mulheres que lutaram pela terra e agora seguem lutando para permanecer
nela. São mulheres corajosas, que enfrentaram as adversidades, arriscaram suas
vidas com suas famílias por um sonho, um sonho de ter uma terra, fazê-la produzir,
e nela educar seus filhos.

Dessa história, eu também participei, acompanhei a

trajetória de cada uma dessas mulheres do grupo de mulheres do assentamento
São Pedro I. Essas mulheres enfrentaram problemas dos mais diversos, eram
mulheres, pobres, sem estudo, e filhas de agricultores com pouca terra, entraram
para a luta pela terra para conquistar seus sonhos que se resumem em ter terra para
produzir, sobreviver dela e educar seus filhos. Mas esse é um processo de
construção, que se aprende diariamente. As mulheres assentadas em questão,
apesar dos diferentes dramas enfrentados, enfrentaram com coragem a solidão e
encontram no coletivo de mulheres a força para lutar por seus direitos, pela melhoria
das suas vidas e de seus familiares, por apreenderem o novo, que pode fazer a
diferença na produção familiar.
O projeto de luta pela terra, pela reforma agrária e por igualdade de gênero,
precisa ter como aliadas as mulheres dos assentamentos, no sentido de poder
contarem com sua ação pedagógica cotidiana no assentamento. Atualmente, como
podemos constatar nessa pesquisa, a questão da mulher é muito relevante no
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é um grande avanço poder trazer
a luz uma temática tão impregnada de preconceitos. Neste processo, para muitas
mulheres o MST, foi e é a oportunidade da libertação, sob varias formas de
opressão, a mulher assentada vive um processo de empoderamento, buscando ser
ouvida, ter voz, e, uma forma de que isso aconteça é a participação da mulher nos
grupos coletivos, discutindo suas fragilidades,sendo que é assim as torna fortes. No
entanto, ainda há um grande numero de companheiras que ainda não se libertaram,
essas mulheres do MST, estão nos acampamentos e em grande parte nos
assentamentos. (MST/Nacional-Caderno de formação, n 15, A mulher nas Diferentes
sociedades. MMa/SC- cartilha de formação, a Mulher na Produção e Reprodução).

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F.R.; ALMEIDA, J.A.; PRESVELOU. C. Mulher família e
desenvolvimento rural. Santa Maria: Ed. da UFSM. 1996.
AUED, M. I.; GRADE, M. Sistema cooperativista dos assentamentos MST:
dilemas e avanços por uma produção coletiva. Disponível em:<
http://www.sep.org.br/artigo/5_congresso_old/vcongresso50.pdf>. Acesso em: 15 de
maio de 2011.
BORGES, L. J. Bases históricas do Cooperativismo no MST. Disponível em:<
http://200.233.
146.122:81/revistadigital/index.php/fatoeversoes/article/viewPDFInterstitial/136/143>.
Acesso em: 15 de junho de 2011.
CALDART, R. S. Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais do que
escola. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
CAMPOS, C. S. Pobreza e Exclusão Feminina nos Territórios do Agronegócio O
Caso de Cruz Alta/RS. 2009. 246 f. Tese (Doutorado em Geografia)– Universidade
Federal Rio Grande do Sul, Instituto de Geociências Programa de Pós Graduação
em Geografia, Porto Alegre, 2009.
COSTA, A. A. O movimento Feminista no Brasil: Dinâmicas de uma intervenção
Política. Disponível em: <
http://vsites.unb.br/ih/his/gefem/labrys7/liberdade/anaalice.htm>. Acesso em 10 de
maio de 2011.
LOURO, Guacira. Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva
pósestruturalista. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
MOVIMENTO DOS SEM TERRA. Caderno de formação, n 15, A mulher nas
Diferentes sociedades. MMa/SC- Cartilha de formação, a Mulher na Produção e
Reprodução.Disponível em: <
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1277581568_ARQUIVO_Fazen
do.G.9.Final.pdf > Acesso em: 10 de maio de 2011.

57

MOVIMENTO DOS SEM TERRA. O manifesto da jornada das mulheres da Via
Campesina, Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD) e do
Levante da Juventude. Disponível em: http://carosamigos. terra.com
.br/index/index.php/direto-dos-movimentos/1473-manifesto-politico-das-mulherestrabalhadoras-do-campo-e-da-cidade. Acesso em: 20 de junho de 2011.
MOURA, E. M. A mulher e a luta pela terra no Brasil: uma abordagem sóciocultural da constituição simbólica no MST no que concerne ao estudo de
gênero. Disponível em:http://dmd2.webfactional.com/media/anais/A-MULHER-E-ALUTA-PELA-TERRA-NO-BRASIL....pdf. Acesso em: 21 de junho de 2011.
RAUBER, C. C. Masculinização da população rural no Rio Grande do SulAnalise a partir dos sistemas Agrários. 2010. Dissertação (Mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural)–Universidade Federal de Santa
Maria, Santa Maria, 2010.
REICHENBACH, C. O. A história da escola Almirante Tamandaré, do
Assentamento Integração Gaúcha. Monografia apresentada como requisito para
obtenção do titulo de graduação em pedagogia e coordenadores de escolarização
dos assentamentos da Reforma Agrária.UNIJUI – Universidade Regional do
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.Ijui,RS,julho de 2001.
REVISTA ESTUDOS FEMINISTAS. São Paulo: Universidade de São Paulo, 20004.
ISSN-0104-026 x vol-12 .
RIBEIRO, D.O povo Brasileiro. São Paulo. Schwarcz ltda :,1995.
RUTH C. L. C. Aventura Antropológica Paz e terra. Rio de Janeiro: RJ 1986.
SCHAAF, A. v. Jeito de Mulher rural: A busca de direitos sociais e da igualdade de
gênero no Rio Grande do Sul. Passo Fundo: UPF. 2001.
SCOTT, P.; CORDEIRO, R.; MENEZES. M. Gênero e geração em contextos
rurais. Ilha de Santa Catarina: Ed. Mulheres, 2010.
SLOMP, G. L. Dominação e Subordinação: Mulher e trabalho na pequena
propriedade. Porto Alegre, 2008.
SPINDOLA, T.; SANTOS, R. S. Trabalho com historia de vida: Percalços de uma
pesquisa. São Paulo:USP, 2003.

58

STEDILE, J. P.A questão Agrária no Brasil - O debate tradicional 1500 – 1960.
São Paulo:Expressão Popular, 2007.
TEDESCO, J. C.; CARINI, J. J. Conflitos Agrários no Norte Gaúcho 1960-1980.
Porto Alegre. 2007.
THOMAZ JÚNIOR, A. Território em Transe. In: Actas Seminario Internacional
sobre Perspectivas de Desarrollo en Iberoamérica. Santiago de Compostela:
Departamento de Geografia/Universidade de Santiago de Compostela, 1999.
VALENCIANO, R.C. A participação da mulher na luta pela terra: discutindo
relações de classe e gênero. 2006. 146 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de
Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente.
MARTINS,S.T.H.H.Universidade de São Paulo Depto de Sociologia Maio/
Agosto.2002

ANEXOS

60

ANEXO 1- Entrevista semi-estruturada
ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA

Como era a vida das entrevistadas antes de ir para o acampamento?

Questão da religião, educação, na comunidade, a questão da participação e a
relação na família e no acampamento?

A questão da participação nas diferentes equipes externas e internas dentro
do acampamento, principalmente questão de gênero (na família e acampamento).
No assentamento, cada entrevistada, fez um resgate histórico de como foi no
inicio do assentamento
Questões: Na família, produção, educação e a relação com a sociedade.

No grupo de mulher, quem teve a idéia de montar esse grupo quais os
benefícios, na questão das atividades teóricas e praticas concretizada pela Ates, os
benefícios, na sua formação (quanto mulher) e os benefícios na família na questão
da rentabilidade adquirida nos trabalhos estando no artesanato como na linha da
produção.

A questão do acompanhamento da Ates, o que mudou no grupo?

