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 Sempre que penso nas mulheres, 

me vem a imagem de um rio enorme e caudaloso  

que temos que atravessar. 

Umas apenas molham os pés e desistem,  

outras nadam até a metade e voltam,  

temendo que lhe faltem as forças. 

Mas há aquelas que resolvem alcançar a outra margem 

custe o que custar. Da travessia, vão largando pedaços 

de carne, pedaços delas mesmas. 

E pode parecer aos outros que do lado de lá vai chegar 

um trapo humano, uma mulher estraçalhada. 

Mas o que ficou pelo caminho é tão somente a pele velha. 

Na outra margem chega uma nova mulher... 

Zuleica Alambert 
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RESUMO 

Na amplitude de sua luta pela terra, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

inclui a luta pelo fim da sociedade de classes capitalistas e a construção de uma nova forma de 

sociedade mais justa, igualitária e livre de opressões. Uma destas formas de opressão é a de 

gênero. E o Movimento compreende que a organização e participação das mulheres são 

essenciais para essa construção coletiva da luta expressa pela sua organização. Para isso – e 

devido à assídua participação das mulheres na luta – o movimento inclui direcionamentos 

políticos que buscam a igualdade entre os gêneros. Mas a efetivação desses direcionamentos 

na realidade não é simples, se trata de processo com avanços e recuos que movimenta toda 

uma construção social que por centenas de anos vem sendo naturalizada. Por essa 

complexidade, ainda é possível vermos a reprodução de opressões de gênero mesmo dentro de 

um movimento com uma consciência popular e revolucionária tão avançada. Devido a isso, 

precisamos analisar mais a fundo como essas relações são construídas, o que elas significam, 

em que sociedade estão incluídas e ao que respondem. O objetivo do presente trabalho é 

debater como a luta pela terra e o debate de gênero precisam ser interligados na perspectiva de 

luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, à luz de como se constitui a 

sociedade de classes capitalistas e o que significa ser mulher nessa ordem social levando-se 

em consideração o caráter classista das relações de gênero. Para a construção desse trabalho, 

partimos de elementos coletados na experiência extensionista desenvolvida no Assentamento 

PDS Osvaldo de Oliveira, nos anos de 2015 a 2017, além da realização de uma pesquisa de 

campo que nos possibilitou colher dados específicos ligados ao objeto de estudo. 

Identificamos como a reprodução das relações desiguais de gênero interfere na vida e 

militância das mulheres do Assentamento e o significado da construção de um espaço de 

mulheres como forma de enfrentamento a esta realidade. 

 

Palavras-chave: Gênero, Luta pela terra, MST. 
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ABSTRACT 

 

In the breadth of its struggle for land, the Landless Rural Workers Movement includes the 

struggle for the end of the capitalist class society and the construction of a new form of 

society more equitable, egalitarian and free of oppressions. One of these forms of oppression 

is gender. And the movement understands that the organisation and participation of women 

are essential for this collective construction of the struggle expressed by its organisation. For 

this – and due to the assiduous participation of women in the struggle – the movement 

includes political direction seeking gender equality. But the effect of these directions in reality 

is not simple, it is a process with advances and kickbacks that moves a whole social construct 

that for hundreds of years has been naturalized. By this complexity, it is still possible to see 

the reproduction of gender oppressions even within a movement with a popular and 

revolutionary consciousness so advanced. Because of this, we need to analyze more deeply 

how these relationships are possible, what they mean, in which society are included and what 

they respond to. The objective of this work is to discuss how the struggle for land and gender 

debate need to be interconnected with the perspective of the struggle of the Landless Rural 

Workers Movement, in the light of how the society of capitalist classes and what it means to 

be a woman in that order. And the classist character of gender social relationships. For the 

construction of this work, we start from the elements collected in the extensionist experience 

developed in the PDS Osvaldo de Oliveira Settlement, from 2015 to 2017, in addition to a 

field research that enabled us to collect specific data related to the object of study. We identify 

how the reproduction of unequal gender relations interfere with the life and militancy of the 

women of the Settlement and the meaning of the construction of a space of women as a way 

to face this reality 

 

Key words: Struggle for land, Gender, MST. 
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INTRODUÇÃO 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra é sem dúvidas um dos mais 

expressivos e conhecidos dos movimentos sociais populares no país. O que talvez não seja tão 

conhecido pela ampla população, informada pela mídia apenas sobre ações pontuais sem 

mediação com a história do movimento e da própria história da luta pela terra no Brasil, são 

as perspectivas de transformação social que envolvem a luta do movimento. 

A principal bandeira pela democratização da “propriedade da terra na sociedade [...] 

garantindo o seu acesso, distribuindo-a a todos que a quiserem fazer produzir e dela usufruir” 

(MST, s/d) não está desvinculada de – e nem faria sentido sem – uma luta mais ampla por 

uma sociedade mais justa e igualitária. Sobre essa perspectiva, o movimento afirma que  

a luta pela transformação social significa transformações na estrutura da 

sociedade brasileira e um projeto de desenvolvimento nacional com justiça 

social. É a luta por uma sociedade mais justa e fraterna, que solucione os 

graves problemas estruturais do nosso país, como a desigualdade social e de 

renda, a discriminação de etnia e gênero, a concentração da comunicação, a 

exploração do trabalhador urbano (MST, s/d). 

No que tange à participação das mulheres, o movimento afirma entender que “a 

organização das mulheres é fundamental para a superação do modelo capitalista e para pôr 

fim a violência sexista enraizada neste modelo” (MST, s/d). É com a compreensão desse 

sentido mais amplo da organização e dos objetivos do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra que poderemos ressaltar a importância do debate de gênero na luta pela terra. É a 

partir dessas afirmações que efervescem as preocupações a respeito da efetiva participação 

dessas mulheres no movimento: de como as relações desiguais de gênero vêm afetando suas 

trajetórias. Relações desiguais essas que reproduzem opressões, que não cabem na luta de um 

movimento que luta pela terra com vistas a uma sociedade mais justa e igualitária. 

O trabalho apresentado aqui tem por objetivo analisar a contradição da existência de 

opressões de gênero em um movimento social que luta pela terra. O interesse por este estudo 

se desenvolveu a partir da inserção como bolsista no programa de extensão “Assessoria 

interdisciplinar em saúde e cidadania a movimentos populares”, no ano de 2015, onde 

acompanhei de forma mais direta o trabalho junto às mulheres do Assentamento. Todavia, 

cabe ressaltar que o interesse acerca da questão de gênero e da luta de mulheres se deu ao 

longo do meu percurso acadêmico.  
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Ingressei na universidade no primeiro semestre de 2013, ainda sem saber se o Serviço 

Social seria minha escolha profissional, mas com a certeza de que procurava uma área 

completamente oposta à minha primeira formação técnica em Automação Industrial. Ao invés 

de trabalhar com computadores controlando máquinas, procurava uma área que me permitisse 

me aproximar de pessoas e compreender a realidade dinâmica da sociedade dentro do meu 

trabalho.  

A partir daí, o Serviço Social se tornou uma certeza. E cada vez fui buscando mais a 

inserção em diversos espaços oferecidos na universidade, a fim de me aproximar de diferentes 

temas, encontrar afinidades, e aproveitar integralmente a experiência da graduação – para 

além das salas de aula. Desse modo que me aproximei do Movimento Chega de Estupros em 

Rio das Ostras, no ano de 2014, sendo o primeiro espaço em que me aproximei do debate 

sobre gênero, violência contra a mulher, desigualdade de gênero, sociedade patriarcal, 

machismo e todas suas consequências. Foi como uma nova porta aberta para conhecimento e 

reconhecimento de como nós, mulheres, estamos sujeitas a esta realidade e muitas vezes não 

reconhecemos as violências que sofremos por naturalizá-las, por esta sociedade nos dizer que 

isto é normal. Aqui me despertou a sede por estudo na área, por descobrir como a realidade é 

muito mais do que aparenta imediatamente, do que a mídia nos mostra, do que temos acesso e 

como eu era apenas uma, de milhões de mulheres que ainda não haviam se dado conta disto. E 

de como apenas ao ingressar na universidade, um espaço privilegiado para estudos, que 

consegui ter acesso a essas constatações. 

Foi também com a participação no Movimento Chega de Estupros em Rio das Ostras 

que me aproximei de professoras e alunas que já desenvolviam trabalho no Assentamento 

PDS
1
 Osvaldo de Oliveira

2
, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no 

município de Macaé/RJ, por meio do programa de extensão “Assessoria interdisciplinar em 

saúde e cidadania a movimentos populares”. Em 2015, participei da seleção para novos 

bolsistas no programa, onde fui aprovada e passei a fazer parte desse grupo de trabalho. 

Coincidentemente, a coordenadora do projeto, professora Katia Marro, junto com os demais 

                                                           
1
 PDS (Projeto de Desenvolvimento Sustentável) “é uma modalidade de assentamento em alternativa ao modelo 

convencional, com uma proposta diferenciada de matriz de produção, agroecológica, e ocupação em harmonia 

com o meio ambiente, apropriação coletiva da terra e proteção da mata” (FRAGA, 2014, s/p). 
2
 “Osvaldo de Oliveira foi um grande lutador, desses que não desistem fácil de uma boa briga. Sempre ao lado 

do povo. Tinha um lado bem definido. Ocupava terra, fazia atos, se mobilizava. Ocupou os espaços do sindicato 

rural e de lá continuou tendo um lado. E esse lado sempre era o lado do povo. Um companheiro assim a gente 

costuma não deixar morrer, não damos descanso. A luta não pára. E quando o Companheiro Osvaldo de Oliveira 

se foi, partiu dessa trincheira de luta, nos recusamos a deixá-lo. Precisávamos de sua coragem, de sua ousadia, de 

sua animação. Foi assim que o companheiro virou um assentamento inteiro. Precisávamos dele, as famílias Sem 

Terra precisavam dele. Virou nome de um lugar onde a luta é viva” (FRAGA, 2014, s/p). 
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companheiros do programa, iniciava um trabalho voltado para as mulheres do assentamento, 

resultando na construção de um coletivo de mulheres – o, atualmente, Margaridas do 

Carukango. 

 Durante o desenvolvimento deste trabalho pude notar, por meio das participações 

dessas mulheres do assentamento nas oficinas e pelos seus relatos, como as questões de 

gênero permeiam o seu cotidiano. Que, para além de seus ambientes familiares, essas 

questões se apresentavam também nas suas atuações enquanto militantes do movimento. Foi 

trocando experiências com essas mulheres de luta e que tanto me inspiraram, que me 

despertou a vontade de desenvolver um trabalho acerca do gênero em consonância com a luta 

pela terra como conclusão do meu processo de graduação. 

É um tema que traz sentido ao que aprendi, construí e ao que busco. A intenção é que 

esta pesquisa se expanda para além dos muros da universidade, que ela chegue a essas 

mulheres que estão no campo, nos bairros da cidade, nas escolas, nas ruas, nos seus trabalhos, 

que lutam diariamente e que muitas delas não tiveram acesso a universidade. Universidade 

esta que só faz sentido existir se produzir conhecimento para a comunidade. Conhecimento a 

meu ver que só faz sentido se compartilhado. 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a contradição da existência de opressões de 

gênero em um movimento social que luta pela terra com horizonte na emancipação humana, 

identificando como a reprodução de opressões de gênero no Assentamento PDS Osvaldo de 

Oliveira interfere na participação das mulheres na luta pela terra. Para tanto, abordamos os 

seguintes eixos: as relações de gênero na sociedade de classes; o debate sobre a luta pela terra 

e quais características o horizonte na emancipação humana lhe imprime; a indissociabilidade 

desta luta pela terra com o debate de gênero; o significado e pertinência do setor de gênero do 

MST e do trabalho com mulheres no Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira. Realizamos 

ainda uma pesquisa de campo com mulheres do Assentamento e com uma das professoras 

responsável pelo trabalho com mulheres inserido no Programa de Extensão do Departamento 

Interdisciplinar de Rio das Ostras. 

No primeiro eixo, o debate das relações de gênero trará o caráter social e de classe 

dessas relações, a fim de discutir como a luta pela terra empreendida pelo movimento com 

horizonte em uma nova forma de sociedade e o debate de gênero necessariamente se 

perpassam. Aqui se incluirá os debates acerca de classes, emancipação política e humana e 

consciência de classe.  

O trabalho prossegue com o trato da luta pela terra e as particularidades que o horizonte 

na emancipação humana lhe traz, irá se inserir o histórico de lutas do Movimento dos 
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Trabalhadores Rurais Sem Terra e como sua perspectiva de luta torna o debate de gênero 

indispensável. A fim de continuar a afirmar a importância dessa relação entre os temas, se 

seguirá com o significado e pertinência do setor de gênero do MST e a luta travada pelas 

mulheres camponesas. 

Por fim, se apresentará o histórico do Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira, a 

pertinência da questão de gênero no assentamento e a inserção dessas mulheres na luta, a 

partir das entrevistas com as companheiras do assentamento - contando através dos relatos 

delas, essa história. As análises das entrevistas serão fundamentadas nos temas debatidos 

durante o trabalho, com ênfase no processo de formação de consciência e na emancipação 

humana, a fim de gerar novos conhecimentos tanto para novos leitores que estejam se 

aproximando deste debate, mas acima de tudo, que sirva como fonte de estudo para as 

próprias mulheres e homens do Assentamento, a fim de fortalecerem a sua luta. 
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CAPÍTULO 1 – RELAÇÕES DE GÊNERO E LUTA DE CLASSES: UMA RELAÇÃO 

NECESSÁRIA 

Para compreender criticamente o debate de gênero, sobre o lugar socialmente construído 

para a mulher na sociedade, como e porque acontece é preciso entender em que sociedade e 

tempo histórico estamos inseridos. Isso é necessário para, verdadeiramente, chegar ao ponto 

central que os movimentos, que lutam pelo fim dessas opressões, devem combater. Dessa 

forma chegaremos às causas primárias da opressão, o que as constrói e ao que elas vêm 

respondendo, ao que são funcionais e a quem interessam, sem cair no equívoco de uma leitura 

parcial e errônea. É um trabalho árduo que precisa atenção e a compreensão da dinâmica 

dialética e complexa da sociedade, mas fundamentalmente necessário. Só assim poderemos 

entender – como proposto aqui neste trabalho – a luta travada pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, a luta travada pelos movimentos feministas, e de como suas 

perspectivas devem estar interligadas. 

Sendo assim, começaremos por entender o modo de sociabilidade capitalista em que 

estamos inseridos, sua divisão em classes e a dinâmica da luta de classes, para então 

compreendermos como as questões de gênero se comportam nessa sociedade. 

1.1 – A sociedade de classes capitalista 

A sociedade na qual vivemos se organiza por um regime capitalista, estruturado em 

classes. A importância de se compreender a estrutura de classes está no que nos esclarece 

Bukharin (1933), que ressalta: 

a própria estrutura social, em uma sociedade fundada sobre as classes, é 

determinada pela sua divisão em classes, as relações mútuas dessas classes, 

etc.; toda mudança importante na vida social, é de uma maneira ou de outra 

ligada à luta de classes; toda passagem da sociedade de uma forma a outra se 

realiza por uma luta sem tréguas entre as classes (BUKHARIN, 1933, s/p). 

Desse modo, a compreensão da dinâmica da realidade da qual estamos tratando só será 

possível via compreensão da sociedade de classes, a qual tem por base as relações de 

produção.  

E o que seria classe? 

[...] por classe social se entende um conjunto de pessoas desempenhando um 

papel análogo na produção, tendo no processo da produção, relações 
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idênticas com outras pessoas, sendo essas relações expressas também nas 

coisas (meios de trabalho). Daí decorre que, no processo de repartição dos 

produtos, cada classe é unida pela identidade de sua fonte de rendimentos, 

pois as relações de repartição dos produtos são determinadas pela relação de 

sua produção (BUKHARIN, 1933, s/p). 

Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista, explicam que "(desde a dissolução 

do regime primitivo da propriedade comum da terra), toda a história tem sido uma história de 

lutas de classe, de lutas entre as classes exploradas e as classes exploradoras, entre as classes 

dominantes e as classes dominadas" (MARX; ENGELS, 2010, p.19 apud MAIA, 2014, p.17). 

E na sociedade capitalista, a dinâmica que se assume é a divisão em dois grandes grupos: a 

classe burguesa e a classe proletária, que apontam para os interesses antagônicos em disputa 

nessa sociedade. Assim, “toda a sociedade se divide, cada vez mais, em dois grandes campos 

inimigos, em duas grandes classes diretamente opostas: a burguesia e o proletariado” 

(MARX; ENGELS, 2010, p. 46 apud MAIA, 2014, p.17). 

Em outras palavras, as classes fundamentais são formadas no modo de produção 

capitalista entre aqueles que detêm os meios de produção e os que possuem apenas a força de 

trabalho para vender, dado o fato de que os interesses dos sujeitos da mesma classe se 

identificam e, coletivamente, são antagônicos ao do outro grupo. Por isso, trabalhadores de 

diferentes categorias profissionais não formam duas classes diferentes (como exemplifica o 

autor: trabalhadores têxteis e metalúrgicos ou possuidores de uma mina de carvão, usina de 

ladrilhos ou fábrica de espartilho), mas ambos estão inseridos na classe trabalhadora, uma vez 

que diante do capitalista, estes se encontram em relações idênticas (BUKHARIN, 1933).  

O autor chama a atenção para equívocos que se pode ter na leitura do que são as classes. 

Um deles é o da divisão de classes como ricos versus pobres, ou melhor, dos que possuem 

mais dinheiro e dos que possuem menos dinheiro. Ele chama essa leitura de "perfeitamente 

ingênua e absolutamente falsa", pois nela se separaria, por exemplo, o operário metalúrgico de 

um camponês pobre, por um - monetariamente - possuir mais do que o outro. Mas "o 

conteúdo da bolsa — escrevia Marx na Miséria da Filosofia — é uma diferença puramente 

quantitativa, com o auxilio da qual dois indivíduos de uma única e mesma classe podem 

excelentemente ser lançados um contra o outro" (BUKHARIN, 1933, s/p). 

Exemplificando, elude a dinâmica perigosa derivada dessa leitura que "lança um contra 

o outro": debate como trabalhadores operários mais facilmente se unem em prol dos seus 

direitos e o mesmo não ocorre entre operários e camponeses, pela dificuldade de se 

identificarem. Fracionamento esse que não acontece na mesma proporção com as camadas de 

capitalistas: apesar de a classe também possuir frações, isto não os impede de se unirem a fim 
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de proteger a manutenção da ordem. Ou seja, mesmo que um ganhe mais financeiramente do 

que o outro  

se sentem membros de uma única família bem amada [...] Em outros termos, 

a diferença de riqueza não pode servir de critério suficiente para definir a 

classe, ainda que tendo uma ação determinada mesmo nos quadros de uma 

única e mesma classe (BUKHARIN, 1933, s/p). 

Tal diferenciação compromete seriamente a luta coletiva – necessariamente - das classes 

subalternas contra os desmandos do capital.  

Desse modo, não se pode confundir classe social com condição social: por classe social 

entende-se os sujeitos que possuem um papel comum no processo de produção frente à outros 

sujeitos no mesmo processo, e por condição social "entende-se grupos de pessoas unidas por 

sua situação comum na ordem jurídica da sociedade" (BUKHARIN, 1933, s/p). 

O autor chama também a atenção para a categorização segundo a profissão: de primeira, 

classe é diferente de profissão, pois esta última segue a repartição segundo a relação do 

homem com coisas e não dos homens entre si, apesar de inscrito num processo de trabalho. 

Por exemplo, "o serralheiro se distingue do marceneiro e do pedreiro, não por que eles tenham 

relações diversas com os capitalistas, mas porque o serralheiro trabalha o metal, ao passo que 

o marceneiro trabalha a madeira e o pedreiro a pedra". Claro que a determinação da profissão 

não se relaciona exclusivamente com a relação entre o homem e as coisas, dado que inseridos 

na realidade social, as profissões são também relações sociais. Mas,  

por mais diferentes que sejam estas relações, todas elas se apagam diante das 

diferenças existentes sob o ponto de vista principal e fundamental: as 

diferenças entre o trabalho dirigente e o trabalho executante, as diferenças 

expressas pelas relações de propriedade (BUKHARIN, 1933, s/p). 

Cabe aqui também ressaltar de que sociedade de classes estamos falando, pois 

sociedade de classes não constitui sinônimo de sociedade capitalista, ao contrário do que se 

pode pensar.  A partir de Marx, Bukharin apresenta que as classes fundamentais são a "classe 

dirigente e detentora dos meios de produção de um lado" e "a classe executante, privada dos 

meios de produção e trabalhando para a primeira, do outro lado" (BUKHARIN, 1933, s/p). A 

maneira específica que se dá a relação de exploração e de servidão é que vai determinar de 

que tipo de sociedade de classes estamos falando.  

Por exemplo: se as relações entre a classe dirigente e a classe executante se 

reproduzem por meio da compra de força de trabalho no mercado, há 

capitalismo; se elas se reproduzem por meio da compra de homens ou da 

pilhagem, ou por outros meios, mas sem compra de nenhuma força de 
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trabalho, e se, além disto, a classe dirigente dispõe não somente da força de 

trabalho, mas da alma e do corpo do explorado, há escravidão 

(BUKHARIN, 1933, s/p). 

Aqui, estamos trabalhando a sociedade de classes capitalista. Nela, os papéis que os 

sujeitos desempenham na produção e a posse dos meios de produção, o que o autor denomina 

como “repartição dos homens” e “repartição dos meios de produção”, constituem os aspectos 

mais importantes do modo de produção e são a base das relações de classe. 

Mas eis porque deve-se partir da análise das classes e de sua posição no modo de 

produção: mesmo que suas diferenças se deem nos mais diferentes níveis - político, 

ideológico, psicológico e, também, produção - estas não são partes interpostas que se chocam 

em determinados momentos uma com a outra, mas formam um complexo dialético em que 

todos tanto interferem quanto são interferidos pelos outros, mais "precisamente este laço está 

condicionado, no fim de contas, pela situação da classe no processo da produção. Eis porque 

se deve definir uma classe segundo o seu índice de produção" (BUKHARIN, 1933, s/p). 

Lembre-se que dissemos que devemos analisar a classe a partir de sua posição no modo 

de produção e não somente pela sua posição no modo de produção: não cabe aqui um 

reducionismo.  

A classe é multifacetada: tem aspecto econômico, histórico, político, social. Por isso 

não pode ser reduzida à relação com propriedade dos meios de produção ou venda/compra de 

força de trabalho. Ela depende ainda, como já falamos aqui, da posição no interior de certas 

relações sociais de produção, e ainda do grau de consciência e da ação da classe nas lutas 

concretas (CISNE, 2014). É isso que vai nos fazer compreender como sujeitos de uma mesma 

classe podem não se reconhecer como tal ou se identificar com as ideias daquela classe que os 

explora, ou ainda, mesmo com certo nível de organização social e análise crítica da 

conjuntura, reproduzir relações que reafirmam as relações de exploração do modo de 

sociabilidade capitalista. Com isso vamos entender que “não basta pertencermos a uma classe 

no sentido de origem e mesmo de situação, temos que levar em consideração a ação e a 

consciência que possibilitam a identidade com uma determinada classe” (CISNE, 2014, p.22), 

há uma dimensão política determinante aqui. 

Não podemos, portanto, compreender a classe como algo homogêneo. São sujeitos 

diferentes, socializados de maneiras diferentes, em territórios, situações e relações diferentes. 

Há, no interior das classes, frações de classe, que Bukharin (1933) chama de sub-classes. A 

exemplo da sociedade capitalista cita que "a burguesia dominante fraciona-se em burguesia 

industrial, burguesia comercial, banqueiros, etc.; a classe operária se fraciona em operários 
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qualificados e não qualificados" (s/p). Ele determina, para além das classes fundamentais de 

um determinado modo de sociedade: as classes intermediárias, as classes de transição, os tipos 

de classes mistas e também os desclassificados. Por estas, podemos compreender: 

II — As classes intermediarias. — Podemos aqui enumerar agrupamentos 

econômico-sociais que, não sendo restos de uma ordem antiga, e aparecendo 

como indispensáveis ao regime no qual eles se encontram, ocupam um lugar 

intermediário entre a classe dirigente e a classe explorada. Tal é, por 

exemplo, na sociedade capitalista, a classe dos técnicos intelectuais. 

III — As classes de transição. — Contamos aqui grupos vindos de uma 

forma precedente da sociedade, e que, na forma atual, se decompõem, dando 

nascimento a diversas classes com funções opostas na produção. Tais são, 

por exemplo, na sociedade capitalista, os artífices e os camponeses. É uma 

herança do regime feudal, que dá nascimento a elementos tanto burgueses 

como proletários. Tomemos o campesinato. No capitalismo ele se decompõe 

constantemente em camadas diversas, ou, como diz a ciência econômica, ele 

se diferencia: do camponês médio sai o pequeno kulak; do grande camponês, 

um açambarcador qualquer; depois, um degrau mais e vós tereis o mais 

autentico burguês, e do outro lado, um proletariado se forma igualmente por 

graus: camponês pobre, camponês sem cavalo, meio-operário ou operário 

temporário, por fim proletário puro. 

IV — Os tipos de classes mistas. Contamos aqui grupos que pertencem, ao 

mesmo tempo, por um lado a uma classe e por outro a outras classes. Assim 

um ferroviário que possui um pequeno sítio e toma ao seu serviço um 

jornaleiro, é, em relação à companhia de caminhos de ferro, um operário, e 

em relação ao seu empregado, um patrão, etc.. 

V — Enfim, convém classificar à parte o que se chama os grupos dos 

desclassificados, isto é, os grupos de pessoas saídas dos quadros de todo 

trabalho social: lumpen proletariado, mendigos, boêmios, vagabundos e 

outros. 

 

Assim,  

quando nós analisamos um tipo abstrato de sociedade, isto é, uma forma 

social qualquer pura, nós nos preocupamos somente, ou quase somente, com 

as classes fundamentais. Ao contrário, quando vamos observar no seu 

movimento a realidade concreta, então é natural que temos de contar com 

toda a miscelânea dos tipos das relações sociais e econômicas (BUKHARIN, 

1933, s/p). 

Em outra abordagem, Mirla Cisne (2014) também afirma que a classe é heterogênea, 

pois se ela se insere na história composta por sujeitos reais, ela incorpora as diferenças que 

esses sujeitos carregam – socializados em uma sociedade desigual. Por isso é impossível 

negar que ela é atravessada por componentes como sexo, “raça” e etnia, diferenças que são 

“transformadas em desigualdades na sociedade de classes” (p.23). 

A partir desta perspectiva podemos compreender como perceber e analisar criticamente 

esses componentes que atravessam a classe no nosso atual estágio de desenvolvimento da 

sociedade capitalista; elementos que são fundamentais para entender a dinâmica das classes 
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em disputa – e assim ser possível se alinhar com as lutas da classe trabalhadora com horizonte 

na emancipação humana.  Lembrando que o debate da desomogeneização
3
 da classe e análise 

de seus componentes – só possíveis de serem separados em nível de análise teórica, 

considerando a relação dialética que possuem na realidade concreta – não está em fragmentá-

la. Assim, 

apesar de reconhecermos a multiplicidade dos sujeitos inseridos em uma 

mesma classe, não queremos isolá-los em duas “identidades”. Ao contrário, 

precisamos perceber sujeito classe trabalhadora, em sua totalidade, o que 

exige desvelar suas particularidades e singularidades. A classe como 

determinação central não pode secundarizar os demais elementos 

estruturadores desse sujeito, da mesma forma que tais elementos não podem 

subtrair a classe. Daí nossa insistência em perceber as relações entre classe, 

“raça”, etnia e as “relações sociais de sexo
4
” como uma unidade dialética 

que determina o sujeito totalizante: a classe trabalhadora (CISNE, 2014, 

p.30-31). 

 

Dentre as particularidades especificadas acima, nos deteremos na questão de gênero, 

buscando compreender a inserção da mulher e das questões de gênero nessa sociedade 

classista capitalista que estudamos até aqui. Nossa perspectiva é de entender como a luta da 

classe trabalhadora pelo fim das opressões deve, necessariamente, integrar a luta dos 

movimentos feministas. 

1.2 – “A revolução será feminista”: indissociabilidade da questão de gênero nas lutas 

com horizonte na emancipação humana 

A história de lutas no Brasil é também a história de lutas das mulheres, seja buscando 

especificamente por seu lugar de igualdade na sociedade junto às pautas da luta feminista ou 

unindo-se ao conjunto mais amplo da classe trabalhadora. As mulheres no Brasil, segundo 

Ferreira & Bonan (s/d), estiverem presentes nos movimentos populares do país desde as lutas 

coloniais, passando desde as linhas de frente dos movimentos pelo fim da ditadura civil-

militar, até os atuais movimentos de mulheres que lutam, por exemplo, pelo fim da cultura do 

estupro.  

                                                           
3
 A desomogeneização é o processo de entender que a classe não é algo uno e indivisível, composto por sujeitos 

exatamente iguais, ao contrário, é composta por sujeitos diferentes entre si e que é perpassada por componentes – 

como o gênero – que diferenciam a forma como esses sujeitos sentem as desigualdades desencadeadas no modo 

de produção capitalista. 
4
 A autora no seu livro “Feminismo e consciência de classe no Brasil” passa a adotar o termo “relações sociais de 

sexo” para o que designava como “gênero”. A explicação para essa escolha teórica se encontra no segundo 

capítulo da dita publicação. Neste trabalho escolhemos continuar com a denominação gênero, inserido numa 

perspectiva crítica de análise da sociedade. 
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Mas, apesar de sua representativa participação nos movimentos que lutam pelos direitos 

da população, seus alcances não foram os mesmos dos homens: ainda lidamos com uma 

sociedade onde as mulheres são oprimidas apenas por seu gênero. Em um balanço sobre a 

primeira década dos anos 2000, a ONU Mulheres Brasil divulgou que as mulheres ocupam 

apenas cerca de 10% dos cargos políticos; a taxa de desemprego delas é cerca de duas vezes 

maior do que a dos homens (diferença que aumenta se compararmos homens brancos e 

mulheres negras); o salário médio dos homens é 30% maior do que o das mulheres; 

comparadas aos homens, elas gastam mais do que o dobro do seu tempo com tarefas 

domésticas; e o Brasil é o sétimo país do mundo com o maior número de feminicídios
5
 

(chegando a marca de 50 mil em 2012).  

Aqui nos cabe o questionamento: como esses dados são possíveis? Que tipo de 

sociedade os reproduz? É sobre ela que viemos debatendo até aqui: uma sociedade capitalista, 

de classes em disputa, com um modo de sociabilidade onde as relações desiguais de gênero se 

tornam funcionais ao desenvolvimento de sua exploração, pois  

(…) a reprodução da sociedade capitalista (e da sociabilidade que lhe é 

inerente) supõe, além da exploração da força de trabalho da mulher enquanto 

parte da classe trabalhadora, sua utilização como instrumento da reprodução 

do capital na medida em que é designada para papéis de manutenção da 

força de trabalho masculina e reprodução biológica: com a falsa ideia de que 

a mulher se “liberta” ao se inserir no mercado de trabalho, o que realmente 

acontece é que esta se submete a uma dupla jornada de trabalho – na qual 

sua força de trabalho é explorada no mercado para a expropriação da mais-

valia, mais a responsabilidade que lhe é designada pelos afazeres 

domésticos, podendo se tornar até tripla se somada ainda à responsabilidade 

pelo cuidado com os filhos (ALBUQUERQUE; CUNHA, 2013 apud 

MARRO; VAZ, 2015, p.2). 

 Tentaremos compreender aqui como essa lógica se desenvolveu e chegar à origem 

dessas formas de opressão, violência e desigualdade que as mulheres enfrentam de uma forma 

particular. Para isso é preciso entender como as relações das classes em disputa são 

perpassadas pelas questões de gênero e vice-versa: o caráter classista das relações sociais de 

gênero. 

Primeiramente, devemos entender que “as relações sociais de ‘raça’ e sexo extrapolam o 

sistema em que vivemos, ainda que tenham sido incorporadas por ele, mas nem surgiram 

tampouco se esgotam nele” (CISNE, 2014, p.61). Ou seja, o capitalismo não inventou as 

relações sociais racistas ou as relações sociais desiguais de gênero, mas se apropriou delas e 

                                                           
5
 “Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. Suas motivações mais usuais são o 

ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres, comuns em 

sociedades marcadas pela associação de papéis discriminatórios ao feminino” (GELEDÉS, 2016). 
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estas se tornaram fundamentais para a sustentação de seu sistema de exploração – 

intensificando-as à medida que a exploração (necessária ao desenvolvimento capitalista) se 

intensifica. As relações sociais de classe, ‘raça’ e sexo não são partes que se somam, mas 

relacionam-se dialeticamente em um nó: são, como explica a autora, “consubstanciais” e 

“coextensivas” – a sua separação ocorre somente ao nível teórico para análise. E é por meio 

da apropriação dessas relações que o capitalismo garante um momento essencial para a 

vigência de seu sistema de exploração: a manutenção e ampliação de um contingente humano 

marginalizado e oprimido para que sejam sujeitos aos “mais baixos salários, aumentando, 

portanto, sua capacidade de exploração do trabalho associada a essas apropriações” (CISNE, 

2014, p.70). 

Essa realidade pode ser ilustrada pela pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) a partir de dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicílios (Pnad), intitulada “Mulheres e trabalho: breve análise do período 2004-2014”. 

Os dados mostram que as mulheres estão no topo das taxas de desocupação em relação aos 

homens, e ainda que as mulheres negras estão mais suscetíveis ao desemprego do que todos 

os homens e do que as mulheres brancas, como ilustra o gráfico a seguir:  

 

Gráfico 1: Taxa de desocupação da população com 16 anos ou mais de idade, por sexo e cor/raça. 

Brasil, 2004 a 2013. Fonte: Pnad/IBGE. Elaboração: IPEA/ DISOC/ NINSOC 

A pesquisa mostra que "a mulher negra é a base do sistema remuneratório, sujeito 

preferencial das piores ocupações, convergência da tríplice opressão de gênero, raça e classe. 

Nada menos que 39,1% das mulheres negras ocupadas estão inseridas em relações precárias 



23 
 

de trabalho, seguidas pelos homens negros (31,6%), mulheres brancas (27%) e homens 

brancos (20,6%)'“ (DONEDA, 2016, s/p), como podemos visualizar no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2: Proporção de trabalhadores precarizados* na população ocupada de 16 anos de idade ou 

mais, segundo cor/raça e sexo. Brasil, 2004 a 2014. Fonte: Pnad/IBGE. Elaboração: IPEA/ DISOC/ 

NINSOC 

Aqui fica claro como, além da questão de gênero, é necessário se considerar a questão 

racial nos estudos sobre a situação da mulher na sociedade. Mulheres em geral sofrem com as 

relações desiguais de gênero, mas deve-se reconhecer também como isso recai de forma 

particular – e mais intensa – sobre as mulheres negras. O que também se expressa nos dados 

que dizem respeito à renda: 

uma das conclusões dos pesquisadores do Ipea indica que os homens 

continuam ganhando mais do que as mulheres: em 2014, eram R$1831 para 

eles contra R$1288 para elas. No mesmo ano, as mulheres negras seguiram 

como a base da pirâmide, ganhando cerca de R$946, ao mesmo tempo em 

que os homens brancos ocuparam o topo, com rendimento médio mensal 

de R$2393 (DONEDA, 2016, s/p). 

Com essa informação, podemos concluir que é insuficiente pensar as questões de gênero 

somente no ambiente doméstico. É preciso entender as relações sociais de gênero, as questões 

que as envolvem no âmbito macro social, a divisão sexual do trabalho no âmbito doméstico e 
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também no mercado de trabalho. “É necessário analisar em sua totalidade a apropriação, 

inclusive física [...] sobre a mulher e sua relação com a exploração em toda a dinâmica da 

produção e reprodução sociais” (CISNE, 2014, p.73). 

Para isso devemos compreender mais uma estrutura chave na apropriação e exploração 

das mulheres: o patriarcado. Que se traduz na dominação do homem sobre sua família. A ele 

pertence o poder, as decisões, os corpos e a vida de sua mulher e filhos, por meio do qual “os 

homens asseguram, para si mesmos e para seus dependentes, os meios necessários à produção 

diária e à reprodução da vida” (SAFFIOTI, 2004, p.105). Produto direto do patriarcado é o 

machismo, que se constitui na “expressão da ideologia dominante, que se expressa na 

dominação e superioridade do homem sobre a mulher” (SETOR DE GÊNERO MST, 2015, 

p.10). 

Podemos entender melhor o que isso quer dizer quando Engels localiza que “o primeiro 

antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do 

antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia e a primeira opressão de classe 

coincide com a opressão do sexo feminino pelo sexo masculino” (1979, p.22 apud CISNE, 

2014, p.25). A escolha teórica que se toma aqui não compreende essa “coincidência” como 

natural, mas que teve sentido e se fez necessária em determinado tempo histórico que a 

explica, no caso da sociedade capitalista, “para atender aos interesses dominantes de garantia 

e reprodução da propriedade privada, bem como da força de trabalho” (CISNE, 2014, p.25). 

Segundo a autora o patriarcado vem responder a dois interesses: 

Primeiro, a garantia do controle sobre a prole, o que significava mais força 

de trabalho e, portanto, mais possibilidade de produção de riqueza. Segundo, 

e em decorrência do primeiro, garantir que os filhos seriam seus assegurava 

aos homens, detentores da propriedade privada, a perpetuação desta por 

meio da herança (CISNE, 2014, p.74). 

Dessa forma, a mulher se tornou objeto de reprodução de força de trabalho (tanto no 

sentido biológico de ter cada vez mais filhos – que quando mulheres significam novas 

reprodutoras – quanto no sentido do cuidado diário no âmbito doméstico), de dominação e 

satisfação sexual do homem. A opressão da mulher se constitui por essa mescla da dominação 

e da exploração do corpo e da vida da mulher. E há para isso, sem dúvida “uma economia 

doméstica ou domesticamente organizada, que sustenta a ordem patriarcal” (SAFFIOTI, 2004, 

p. 105).   

E esta não é uma constatação distante de nós ou que só acontece com mulheres após o 

casamento. Dados divulgados em março deste ano (2017) no estudo "Retrato das 



25 
 

Desigualdades de Gênero e Raça" mostram que: as mulheres trabalham 7,5 horas a mais que 

os homens por semana e enquanto mais de 90% delas declararam fazer o trabalho doméstico, 

apenas 50% dos homens disseram o mesmo. Nas crianças, a desigualdade já é mostrada: 25% 

das meninas negras de cinco a nove anos realizam trabalhos domésticos, pouco mais de 20% 

das meninas brancas, seguidas por meninos negros e brancos empatados em 16% 

(CATRAQUINHA, 2017).  

Podemos encontrar no regime patriarcal o que muitas vezes o senso comum reproduz 

apenas como cultural, sem dar nome certo ou verificar as suas origens. É a naturalização de 

uma construção social - não por acaso parte integrante da ideologia de base material no modo 

de produção capitalista. Por isso “é imprescindível o reforço permanente da dimensão 

histórica da dominação masculina para que se compreenda e se dimensione adequadamente o 

patriarcado” (SAFFIOTI, 2004, p.104).  Essa "cultura", ou o que chama Saffioti (2004, p. 

105) de "economia doméstica ou domesticamente organizada" coloca os homens na posição 

superior da hierarquia da casa, como o provedor financeiro e principal, enquanto as mulheres 

desempenham um papel determinado, considerado secundário, apesar de essencial para a 

reprodução de todos da casa: ao homem cabe buscar os recursos econômicos fora do lar e às 

mulheres o cuidado doméstico, com os filhos, com o marido e os demais membros da família 

que podem conviver no mesmo domicílio. O que não é um papel que podem denominar como 

"ajuda" porque o homem já desempenharia outro papel: quando inseridas no mercado de 

trabalho, seu dever doméstico não muda, sendo elas vítimas de dupla e até triplas jornadas de 

trabalho, como já citado anteriormente. 

Diante de tudo isto, podemos afirmar que 

a base econômica do patriarcado não consiste apenas na intensa 

discriminação salarial das trabalhadoras, em sua segregação ocupacional e 

em sua marginalização de importantes papéis econômicos e político-

deliberativos, mas também no controle de sua sexualidade e, por 

conseguinte, de sua capacidade reprodutiva. Seja para induzir as mulheres a 

ter grande número de filhos, seja para convencê-las a controlar a quantidade 

de nascimentos e o espaço de tempo entre os filhos, o controle está sempre 

em mãos masculinas, embora elementos femininos possam intermediar e 

mesmo implementar estes projetos (SAFFIOTI, 2004, p.106). 

Por isso devemos sempre analisar com cuidado os avanços femininos dentro dos limites 

do capital. Apesar do aumento da inserção na mulher no mercado de trabalho, nos espaços de 

decisão e formação, ainda somos sujeitas a todos tipos de opressão. Sobre isso Saffioti (2004) 

nos alerta que “o importante a reter é que a base material do patriarcado não foi destruída” 

(p.106; destaques da autora). De maneira alguma diminuindo esse avanço, que são essenciais 
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para a vida das mulheres, mas que devemos pensar criticamente os seus limites na intenção de 

uma luta que configure a liberdade plena das mulheres. 

Pois, diferente do que já discutimos de que relações de opressão com a mulher (e de 

racismo) transcendem a sociedade capitalista (foram apropriadas por ela), o patriarcado tem 

tempo histórico determinado quando responde à necessidade de reprodução da propriedade 

privada. “Segundo a tradição marxista, com o surgimento da propriedade privada, a 

subordinação feminina ganha uma base estruturante. Ainda segundo essa tradição, a 

propriedade privada é o marco inicial na luta de classes” (CISNE, 2014, p.73). Por isso é 

intrinsecamente ligado ao capitalismo, se configurando como uma relação tanto estrutural 

quanto superestrutural. 

E, segundo Saffioti (2004), mais do que uma estrutura de hierarquia e dominação, o 

patriarcado demonstra um conflito de interesses: que enquanto conservadores convergem para 

a manutenção de privilégios e vontade do homem, e quando com vistas a igualdade social 

entre ambos os sexos respondem às demandas das lutas femininas. Por isso 

não basta ampliar o campo de atuação das mulheres. Em outras palavras, não 

basta que uma parte das mulheres ocupe posições econômicas, políticas, 

religiosas, etc., tradicionalmente reservadas aos homens. Como já se 

afirmou, qualquer que seja a profundidade da dominação-exploração da 

categoria mulheres pela dos homens, a natureza do patriarcado continua a 

mesma. A contradição não encontra solução neste regime. Ela admite a 

superação, o que exige transformações radicais no sentido da preservação 

das diferenças e da eliminação das desigualdades, pelas quais é responsável 

a sociedade (SAFFIOTI, 2004, p.107). 

Por entender isso é que podemos afirmar que para se combater tais relações racistas e 

machistas, a luta pelo fim do capitalismo é necessária, mas não basta por si só. Uma luta com 

vistas a emancipação só faz pleno sentido ao incorporar a pauta feminista, dado ao fato que 

poderia cair no equívoco de, contraditoriamente, lutar pelo fim das relações de opressão da 

humanidade reproduzindo relações de opressão com as mulheres. Assim como afirma a autora 

“uma alteração no atual modo de produção descolada de uma perspectiva feminista não 

garante a emancipação das mulheres” (CISNE, 2014, p.61). 

Mas a compreensão dos sujeitos a respeito desse movimento e de sua importância para a 

luta não será espontânea, ou mecânica e nem simples. Ela perpassa um processo de formação 

de consciência que é complexo, não linear e que possui uma série de determinações. Sendo 

assim, devemos compreender de que maneira o processo de consciência se desenvolve na 

sociedade capitalista, com avanços e recuos conforme o movimento da classe, a fim de não 

culpabilizar os sujeitos pela reprodução das contradições inerentes à ordem. 
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Primeiramente devemos compreender que a consciência é um processo, não devemos 

considerar como algo pronto que se tem ou não, mas como um processo com diferentes 

formas, em movimento, construção, desconstrução, avanços e recuos. Assim podemos 

entender a compreensão marxista do processo de consciência que diz se trata de um 

desenvolvimento dialético, em que cada momento traz em si elementos de 

sua superação, em que as formas já incluem contradições que, ao 

amadurecerem, remetem à consciência para novas formas e contradições, de 

maneira que o movimento se expressa num momento que contém saltos e 

recuos (IASI, 2011, p. 11-12). 

 De Marx, devemos tirar ainda dois pressupostos para se compreender o processo de 

consciência: primeiro que “não é o pensamento que determina a realidade, mas a realidade 

que determina o pensamento” e segundo “a dimensão política do ser social na condição de 

construtor da história, ainda que sob circunstâncias não escolhidas” (CISNE, 2014, p. 34-35). 

A importância dos pressupostos acima está em entender que os sujeitos e a realidade se 

afetam e se constroem dialeticamente. Assim como suas ideias são condicionadas pelas 

circunstâncias – o que espontaneamente levaria há uma reprodução das relações de 

reprodução vigentes – a dimensão política do ser social o permite ser autor de novas 

realidades em determinado momento histórico – sob uma base material que o permite ser.  

 Para se compreender esse processo de formação da consciência, é ainda 

imprescindível entender ideologia. A ideologia não pode ser considerada puramente um 

conjunto de ideias abstratas, já que ela parte de uma realidade concreta, onde ela se faz 

necessária para a manutenção das relações de produção e reprodução da sociedade capitalista. 

Para tal – manter dominantes e dominados que naturalizem essa ordem de exploração – tem 

sua base fundamental na alienação (CISNE, 2014). 

 Tendo como base a alienação, a gênese da ideologia se encontra na divisão social do 

trabalho, processo pelo qual se dão as bases concretas da alienação na sociedade capitalista. 

Na divisão social do trabalho da sociedade capitalista, o objetivo se centra na produção de 

mercadorias, onde o valor de troca do produto final desse processo de trabalho se torna mais 

importante do que seu valor de uso para a sociedade. Os próprios trabalhadores se tornam 

mercadorias, com sua força de trabalho comprada por meio dos salários, e sendo eles mesmos 

fonte de lucro para quem o emprega, com a expropriação da mais-valia – valor retirado da 

jornada de trabalho não paga. Ainda há o fato de se inserirem na divisão social do trabalho 

normalmente por necessidade de reprodução e não por identificação com o trabalho, além de 

não participar de todo o processo até chegar ao produto final. Assim, o ser humano, em 
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relações de trabalho alienantes, onde se torna também um produto, estranha tanto o resultado 

de seu trabalho quanto os demais sujeitos envolvidos com ele no processo. Desse modo, “o 

trabalho que funda, centralmente, o ser humano como ser social, passa a ser um meio de 

alienação e não de realização” (CISNE, 2014, p. 42). 

 “É sobre essa base social que há o processo de formação da consciência, embebido por 

relações de alienação que proporcionam o desenvolvimento das distorções ideológicas acerca 

do conhecimento da realidade” (CISNE, 2014, p. 45). Em suma, o processo de consciência na 

sociedade capitalista se dá em meio a relações contraditórias, desiguais, alienantes, de classe e 

de interesses antagônicos.  

Inicialmente, a consciência seria o processo de representação mental 

(subjetiva) de uma realidade concreta e externa (objetiva), formada neste 

momento através de seu vínculo de inserção imediata (percepção). Dito de 

outra maneira, uma realidade externa que se interioriza (IASI, 2011, p.14). 

Mas a formação da consciência não é um simples reflexo, ela se complexifica. Essa 

primeira percepção de um momento (da história/sociedade) ou parte para compreender o todo 

(ultrageneralização) é apenas “um dos mecanismos básicos” da primeira forma de consciência 

(IASI, 2011, p.14). 

A partir do momento em que afirmamos a consciência como um processo, podemos 

admitir que esta possui diferentes formas. Na primeira forma de consciência, a consciência 

imediata, o indivíduo percebe a injustiça, o que lhe causa um sentimento de revolta. Mas as 

bases dessa injustiça não são esclarecidas, e as relações ainda naturalizadas. Mas põe em 

cheque a ideologia até então inquestionada, abrindo portas para o avanço das formas de 

consciência. A segunda forma, a consciência em si, em um salto de qualidade em relação a 

primeira ao se tornar coletiva, passando a identificar-se com um grupo de pessoas que 

reconhecem as mesmas injustiças. Mas ainda não reconhece a totalidade das relações de 

exploração capitalistas, onde nascem e se justificam essas “injustiças”. Permanece, assim, 

ainda apenas uma negação parcial da ideologia dominante naturalizando relações e a busca de 

soluções – impossíveis – dentro da ordem capitalista. A terceira forma diz respeito a 

consciência para si, onde ocorre a superação da classe “em si” para a classe “para si”. É o 

reconhecimento não só das demandas imediatas, mas da necessidade da construção de uma 

nova ordem societária que ponha fim às classes. Assim, “assume a tarefa revolucionária de 

superação do capitalismo e construção da emancipação humana” (CISNE, 2014, p.50). 

Mas ainda devemos nos atentar que essa organização sequencial é apenas a nível se 

estudo: o processo de formação de consciência não é linear. Dessa forma,  
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O importante é ter a clareza de que a consciência de classe não está na 

consciência em si ou para si, mas no movimento que leva uma à outra. Até 

porque a consciência não é linearmente progressiva. Ou seja, ao alcançar a 

consciência revolucionária, o ser social e mesmo a classe não estão livres de 

“recuos” aos níveis mais baixos da consciência (CISNE, 2014, p.50). 

Ou seja, atingir um certo nível do processo de consciência não significa que o sujeito 

não reproduzirá mais nenhuma ação que – pela lógica – se consideraria que ele teria superado. 

Ou ainda, o sujeito chegar ao nível de consciência em que se reconhece enquanto classe em 

oposição à outra, incluídos em uma sociedade de interesses antagônicos e que a única saída 

para a sua libertação é através da total transformação da realidade, não significa que ele não 

reproduzirá mais nenhuma ação de quando o que o consumia era apenas um sentimento de 

revolta, sem compreender o que o oprimia. Até os sujeitos mais esclarecidos, conscientes da 

revolução, podem reproduzir ações que reforcem a lógica capitalista, pois o processo de 

consciência reflete o movimento real. Neste conjunto de contradições, situamos o que 

consideramos uma contraposição – que movimentos com uma perspectiva emancipatória, 

constituídos por sujeitos “revolucionários”, possam não reconhecer as questões de opressão 

de gênero que o atravessam. Isso põe na ordem do dia a relevância do objeto de estudo desse 

trabalho, e como sua análise é necessária. 

Em suma podemos dizer que a consciência não “é”, ela “se torna” em determinado 

contexto histórico em que está inserida. Também não é um processo linear ou evolutivo, 

sempre em frente, mas “se movimento trazendo consigo elementos de fases superadas, 

retomando, aparentemente, as formas que abandonou” (IASI, 2011, p.12-13). 

Ainda que haja um processo de consciência individual em que cada indivíduo passa 

por sua transformação particular, a consciência de classe não se contrapõe à individual, “mas 

forma uma unidade, em que as diferentes particularidades derivadas do processo próprio de 

vida de cada um sintetizam pois, sob algumas  condições, um todo que podemos chamar de 

consciência de classe” (IASI, 2011, p.13). 

Assim, não é que no caso dos companheiros do Assentamento PDS Osvaldo de 

Oliveira não há consciência de classe por reproduzir relações de opressão com as mulheres, 

mas esse processo de consciência assume uma forma agora que ainda traz elementos que se 

esperaria que tivessem sido superados por trabalhadores com tal organização; exatamente por 

esse não ser um processo linear e estar imerso numa sociedade alienante e de contradições.  

Mas da mesma maneira é essencial a admissão, reflexão e avanço desse processo, pois 

“não existe nenhuma questão que afete a mulher e que não seja também uma questão social 
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mais ampla, uma questão de interesse vital para o movimento revolucionário” (WATERS, 

1979, p.42 apud CISNE, 2014, p.27). 

Considerando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra como um desses 

movimentos de perspectiva revolucionária, seguiremos dando base para a compreensão de 

como a luta pelo fim das opressões que sofrem as mulheres devem ser intrínsecas a sua luta 

pela terra. Partindo da ideia de que com esse capítulo compreendemos como se comporta a 

dinâmica da sociedade capitalista – para compreender em que tipo de sociedade o movimento 

está inserido, e o que significam as questões de gênero nela –, compreendemos a luta de 

classes – para entender a dinâmica de interesses em disputa, que são completamente opostos – 

defendemos que uma luta que tenha como horizonte a emancipação humana, deve incluir o 

reconhecimento das questões de gênero e seu enfretamento. Procuramos, por conseguinte, 

compreender essa relação a partir da trajetória do Movimento. 
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CAPÍTULO 2 – MULHERES EM LUTA PELA TERRA 

Para entender como nasce o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

precisamos entender o processo de luta que se desenvolveu no Brasil até esse momento e 

quais marcas imprimiram a questão agrária no país. Aqui veremos também como, apesar de 

invisibilizadas pela história, as mulheres tiveram um papel protagonista e crucial nas lutas 

travadas pelos trabalhadores rurais.  

É graças à luta delas também que as questões de gênero foram incorporadas às 

perspectivas de luta do Movimento, entendendo-se a sua indissociabilidade da luta pela terra. 

E é com o amadurecimento da luta desenvolvida por essas mulheres, que cresce no campo 

uma luta feminista que reflete a identidade dessas mulheres: camponesa e popular. 

Sendo assim, seguiremos neste capítulo com o estudo de como se desenvolve a luta pela 

terra no Brasil, a significativa participação das mulheres nela, e como, na trajetória do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se inserem as questões de gênero, a partir do 

pressuposto da pertinência da luta das mulheres para a transformação da realidade. 

2.1 – A luta pela terra no Brasil é também a luta das mulheres 

Segundo Fernandes (2001a, p.25) “as lutas camponesas sempre estiveram presentes na 

história do Brasil”. Num país invadido, escravizado, colonizado para a exploração e 

enriquecimento da sua metrópole até as últimas conseqüências, a luta pela terra sempre existiu 

nos nossos mais de 500 anos de história.   

Há 500 anos, desde a chegada do colonizador português, começaram as lutas 

contra o cativeiro, contra a exploração e conseqüentemente contra o cativeiro 

da terra, contra a expulsão, que marcam as lutas dos trabalhadores. Das lutas 

dos povos indígenas, dos escravos e dos trabalhadores livres e, desde o final 

do século passado, dos imigrantes, desenvolveram-se as lutas camponesas 

pela terra. Lutas e guerras sem fim contra a expropriação produzida 

continuamente no desenvolvimento do capitalismo (FERNANDES, 2001b, 

p.1). 

São exemplos desta luta “a Guerra de Canudos (1896-1897) no Nordeste; a Guerra do 

Contestado (1912-1916) no Sul; a Guerra do Formoso (1950- 1960), no Centro-Oeste" e a 

"organização das Ligas Camponesas, movimento surgido em meados da década de 1950, da 

luta de arrendatários pelo acesso à terra no interior de Pernambuco” (Martins,1981 apud 

REIS, 2012, p.90-91). 
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O aprofundamento da questão da terra no Brasil pode ser datada da segunda metade do 

século XIX, quando foi instituída a  propriedade privada da terra no país. Em 1850, mesmo 

ano da abolição do tráfico de escravos pela Lei Eusébio de Queirós, foi aprovada a lei n° 601 

de 18 de setembro de 1850: a Lei de Terras, promulgada por D. Pedro II. Esse foi o primeiro 

instrumento do governo voltado para organizar a propriedade privada no país, o qual ainda 

não possuía nenhum recurso de regulamentação da posse de terras. A nova lei estabelecia que 

as únicas formas de adquirir terras seriam por meio de compra, venda ou doação do Estado. 

"Não seria mais permitido obter terras por meio de posse, a chamada usucapião. Aqueles que 

já ocupavam algum lote receberam o título de proprietário. A única exigência era residir e 

produzir nesta localidade" (DUARTE, s/d). 

Com o fim da escravidão se tornando mais evidente, os "grandes fazendeiros e políticos 

latifundiários se anteciparam a fim de impedir que negros pudessem também se tornar donos 

de terras" (DUARTE, s/d). Assim também como dos imigrantes, que chegavam cada vez em 

maior número ao país. 

Aos escravos - já em condição de trabalhadores livres - e aos imigrantes expulsos de 

suas terras, restou apenas a venda da sua força de trabalho a aqueles que dominaram as terras 

aproveitando-se de sua posição de poder. A constituição dos latifúndios que se seguiu se deu 

por meio dos "grileiros - verdadeiros traficantes de terra" que para formar as suas fazendas, 

apropriavam-se das terras por meio de subornos, documentos falsos e assassinato de 

trabalhadores rurais. A violência foi - e continua a ser - marca dos enfrentamentos ao 

latifúndio.  

Fernandes (2001b) salienta que “a formação do latifúndio frente à resistência 

camponesa determinaria a realidade da questão agrária" no Brasil e a centralidade na luta pela 

terra. E na busca por terras e para se afastar da violenta apropriação que se instaurava, esses 

trabalhadores passaram a migrar e a "migração e a peregrinação como esperança de chegar à 

terra liberta, são marcas da história do campesinato brasileiro" (FERNANDES, 2001b, p.2-3). 

Dessa forma, a Lei de Terras 

consolidou a perversa concentração fundiária. É nela que se encontra a 

origem de uma prática trivial do latifúndio brasileiro: a grilagem de terras – 

ou a apropriação de terras devolutas através de documentação forjada – que 

regulamentou e consolidou o modelo da grande propriedade rural e 

formalizou as bases para a desigualdade social e territorial que hoje 

conhecemos (MST, s/d). 

Frente ao cenário de exploração, os trabalhadores da terra passaram a se organizar para 

o enfrentamento ao contexto e a conquista de seus direitos. Organizações mais contundentes 
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em relação a essa luta começaram a surgir em meados do século XX, com as ligas 

camponesas, associações e sindicatos de trabalhadores rurais. 

As Ligas Camponesas surgiram por volta de 1945, fruto da resistência dos trabalhadores 

à condição de assalariado, expropriação e expulsão da terra. Em 1954 essas ligas aparecem 

com nova força em Pernambuco e ganham espaço em outros estados do nordeste brasileiro. 

No final da década de 50 nasce no Rio Grande do Sul o MASTER (Movimento dos 

Agricultores Sem-Terra); de 1940 a 1964 se alastraram os movimentos de resistência por 

Minas Gerias, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Maranhão.  

Na década de 1960, com a ditadura militar, as condições miseráveis em que viviam os 

trabalhadores rurais e a concentração de terras e riquezas se agravaram imensamente. Com o 

governo dos militares "o Brasil se transformara no paraíso dos latifundiários [...], agregou 

novos elementos à questão agrária, aumentado e expandido os conflitos, fazendo eclodir as 

lutas camponesas" (FERNANDES, 2001b, p.5).  

Nesse período “a orientação governamental para a ação política dos sindicatos rurais 

volta-se para as práticas assistencialistas ao mesmo tempo em que se intensifica o projeto de 

desenvolvimento rural que prioriza e beneficia a grande propriedade” (ESMERALDO, 2013, 

p.242), como citamos acima. 

Na década de 1970, os governos militares deram início ao modelo econômico de 

desenvolvimento do campo conhecido como modernização conservadora. A denominação 

contraditória diz exatamente do que esse plano se tratou: a modernização se concentrava no 

investimento tecnológico, enquanto conservava-se – e se agravavam – os conflitos e difíceis 

condições em que viviam os trabalhadores do campo. O plano que visava “acelerar a 

modernização da agricultura” tinha fundamentos nas grandes propriedades e no intenso 

investimento tecnológico para alguns setores, que passaram a depender cada vez mais das 

indústrias produtoras de insumos e menos dos recursos naturais (FERNANDES, 2001a, p.49). 

Com esse direcionamento – o ritmo ditado pelo mercado, o foco na produção de 

mercadorias e não de alimentos, a preocupação com a quantidade de produção e não com o 

respeito às condições naturais do ambiente, e o investimento em maquinários em detrimento 

do trabalho humano - as consequências foram claras: aumento das áreas de monocultura 

(como cana-de-açúcar, soja e laranja), intensificação da mecanização da agricultura, aumento 

do emprego de mão-de-obra assalariada, e, claro, agravamento da situação de decadência da 

agricultura familiar, cujos trabalhadores “continuaram excluídos da política agrícola" (idem). 

Neste momento fica marcado o avanço do modo de produção capitalista no campo, que como 
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exemplifica Esmeraldo (2013), pode ser identificado pelo latifúndio, a monocultura, o alto 

padrão tecnológico e a produção voltada para exportação. 

Como consequência, essa política  

promoveu o crescimentos econômico da agricultura, ao mesmo tempo que 

concentrou ainda mais a propriedade da terra, expropriando e expulsando 

mais de 30 milhões de pessoas que migraram para as cidades e para outras 

regiões brasileiras (FERNANDES, 2001a, p.49). 

Aqui podemos localizar o início da forma de agricultura que se desenvolve em larga 

escala hoje no país, denominada complexos agroindustriais. Nessa forma, Silva (2013) 

identifica que é como se 

aquilo que era anteriormente agricultura fosse, num primeiro momento, se 

subdividindo, se repartindo, se desestruturando; expulsando de dentro dela 

uma série de atividades, como, por exemplo, a fabricação de insumos 

orgânicos que se transformaram em insumos químicos. Antes a agricultura 

produzia os seus próprios adubos; hoje, esses adubos são adquiridos de fora. 

Antes, a agricultura criava os seus próprios animais de tração; hoje esses 

animais de tração foram substituídos pelos tratores. Então, é como se da 

agricultura daquele grande complexo rural fossem saindo partes dele e 

formando ramos da indústria que depois ligam novamente esses ramos da 

indústria, formando os complexos rurais (p.164). 

Mas aconteceu que a repressão dos militares sobre os trabalhadores rurais teve efeito 

rebote: ao invés de extinguir o movimento camponês, as lutas efervesceram e se expandiram. 

E é diante desta realidade então que, na década de 70, também cresce significantemente a luta 

de trabalhadores sem terra no país.  E no reflexo do amadurecimento e necessidade dessa luta 

está o surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).  

No final da década de 1970 e na década de 1980, as lutas pelo reestabelecimento da 

democracia, “da liberdade de expressão e de direitos políticos e sociais” confluem as 

manifestações organizadas por diversos segmentos da sociedade. Se encontram nessa luta: 

operários, trabalhadores rurais, setores progressistas da Igreja Católica, partidos de esquerda, 

movimento estudantil, profissionais liberais e professores da academia. As “ações políticas e 

públicas” desses sujeitos fundamentaram o plano sócio histórico para o surgimento da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), do Partido dos Trabalhadores (PT), da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

(ESMERALDO, 2013, p.241).  

E são nesses espaços, nem sempre esclarecidos pelos livros de história, que as mulheres 

se integram como trabalhadoras em busca da efetivação de direitos para a classe como um 
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todo e também na luta das questões que dizem respeito à elas enquanto mulheres nesta 

construção social. 

O que aconteceu foi que 

as dificuldades para reagir, enfrentar no plano individual, familiar e de forma 

isolada modelos de sociabilidade, ordens sociais, sistemas patriarcais, 

estruturas objetivadas, inscritas e instituídas nos corpos, objetos, tempos, 

espaços e nos trabalhos de homens e de mulheres, levam as mulheres a 

buscar articular-se em movimentos sociais e políticos para construir sua 

afirmação como trabalhadoras rurais (ESMERALDO, 2013, p.241). 

 Aqui percebemos um momento muito importante e de uma dimensão que vem sendo 

defendida neste trabalho e continuará sendo ao longo dele: a luta só faz sentido e tem força, se 

coletiva. Percebendo as dificuldades e impossibilidades da transformação de sua condição na 

sociedade de forma individual, que as mulheres passam a integrar as lutas coletivas dos 

trabalhadores. E a integração nas lutas coletivas faz eclodir o seu potencial enquanto 

protagonistas das lutas e autoras ativas de uma nova realidade para o Brasil. Sendo assim,  

nesses campos políticos, as forças sociais femininas buscam organizar-se 

para ter participação na formação política e lutar por direitos trabalhistas. 

Nesses espaços são potencializadas possibilidades de visibilização da 

necessidade do reconhecimento da força política e produtiva da mulher 

(idem). 

 A partir da década de 1980, então, as mulheres camponesas tomam os seus lugares 

nesses espaços, se integrando a partidos políticos, sindicatos, e na árdua reivindicação da 

participação feminina na política (ESMERALDO, 2013, p.242). São exemplos desse contexto 

as trabalhadoras rurais da Paraíba, como Elizabeth Teixeira, Margarida Maria Alves e Maria 

da Penha Nascimento.  

Elizabeth Teixeira é, ainda hoje, aos 92 anos, uma das figuras mais importantes da luta 

pela terra no Brasil, principalmente no Nordeste. Lutava ao lado de seu companheiro, João 

Pedro Teixeira, um dos mais importantes líderes das Ligas Camponesas na década de 60. 

Após o assassinato de João Pedro em 2 de abril de 1962, Elizabeth passou a sofrer grande 

perseguição e ameaças de morte de jagunços, coronéis e do governo militar. Para escapar da 

perseguição, trocou de nome e de endereço, mas nunca fugiu da luta. Sua história ficou 

conhecida pelo clássico documentário da dramaturgia brasileira "Cabra marcado para morrer" 

do cineasta Eduardo Coutinho (RAVENA, 2017). 
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Margarida Maria Alves é o nome que deu inspiração à Marcha das Margaridas6. Foi a 

primeira mulher a ser presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na 

Paraíba, cargo em que permaneceu por 12 anos. Suas principais reivindicações na luta eram 

que os trabalhadores rurais tivessem seus direitos trabalhistas respeitados, como: carteira 

assinada, 13º salário, férias e jornada de trabalho de até 8 horas diárias. Em discurso numa 

comemoração ao dia do trabalhador, em 1983, Margarida confessou que estava sendo 

ameaçada de morte e declarou: "É melhor morrer na luta do que morrer de fome". Foi 

assassinada em 12 de agosto no mesmo ano, por um assassino de aluguel, em frente à sua 

casa. Sua luta transformou-se em importante símbolo para a luta sindical dos trabalhadores 

rurais, contra a violência no campo e da luta pela terra (G1, 2013). 

Maria da Penha Nascimento foi dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Alagoa Grande e do Movimento de Mulheres do Brejo. Morreu num acidente de carro que 

não foi devidamente esclarecido. Todas essas mulheres, dentre várias, se tornaram 

importantes nomes na “luta contra o latifúndio, a exploração do trabalho, pela organização 

dos trabalhadores, pelo acesso à terra, à educação e à participação das mulheres” 

(ESMERALDO, 2013, p.243). 

Em 1980, foi fundado o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural (Cetru) 

que promovia cursos de formação para análise da conjuntura política, alfabetização de jovens 

e adultos e a partir de 1990, cursos sobre feminismo. Em 1981 a Igreja Católica por meio do 

Serviço de Educação Popular (Sedup) promove um trabalho educativo e organizativo voltada 

para mulheres do campo. Em 1982, assessoras sindicais de pastorais rurais do sertão de 

Pernambuco organizaram encontro com e para mulheres discutirem a sua situação no campo 

político e de luta dos trabalhadores (ESMERALDO, 2013).  

Ainda na década de 1980, ocorreram mais dois grandes marcos da efervescência 

participação das mulheres nos movimentos da luta pela terra no marco do MST, objeto de 

nosso estudo: Sua participação da 1º Encontro Nacional dos Trabalhadores Sem Terra, em 

                                                           
6
 “A Marcha das Margaridas é uma ação estratégica das mulheres do campo e da floresta que integra a agenda 

permanente do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) e de movimentos 

feministas e de mulheres. É um grande momento de animação, capacitação e mobilização das mulheres 

trabalhadoras rurais em todos os estados brasileiros, além de proporcionar uma reflexão sobre as condições de 

vida das mulheres do campo e da floresta. Por ser permanente, as mulheres trabalhadoras rurais seguem, 

diariamente, lutando para romper com todas as formas de discriminação e violência, que trazem consequências 

perversas à vida delas. Realizada a partir de 2000, tem revelado grande capacidade de mobilização e 

organização. Pelo caráter formativo, de denúncia e pressão, mas também de proposição, diálogo e negociação 

política com o governo federal, tornou-se amplamente reconhecida como a maior e mais efetiva ação das 

mulheres da América Latina” (FETASE, s/d). 
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1984, encontro no qual nasceu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; e no 1º 

Congresso Nacional dos Trabalhadores Sem Terra, em 1985. 

A significativa participação feminina no 1º Encontro Nacional dos Trabalhadores Sem 

Terra, realizado em janeiro de 1984, na cidade de Cascavel, no Paraná, foi fruto do processo 

que se desencadeou a partir dos marcos de participação das mulheres que citamos aqui. O 

processo de crescimento da atuação das mulheres na luta pela terra no Brasil possibilitou a 

essas mulheres as dimensões da força e potencial de sua formação e organização política, 

dando-as a base necessária para a sua mobilização para a significativa participação nesse 

encontro que marca a luta do campo. Essa participação anunciava “novos sinais de atuação 

política, organizativa e militante de mulheres rurais” (ESMERALDO, 2013, p.247). 

Um ano depois da participação histórica das mulheres no 1º Encontro Nacional dos 

Trabalhadores Sem Terra, em 1985, agora na cidade de Curitiba, também no Paraná, o 

movimento de mulheres marcou o 1º Congresso Nacional de Trabalhadores Sem Terra. 

Militando, desde as décadas passadas, nas CEBs, na CPT, nas oposições 

sindicais, mulheres rurais participam do congresso de forma ativa, afirmativa 

e organizada. Reivindicam a presença e participação de 30% de mulheres 

como delegadas (há registro de mais de 300 mulheres num universo de 1500 

delegados), integram os grupos de trabalho, fazem parte de uma coletiva de 

imprensa (nacional e estadual), são homenageadas  realizam a 1ª Assembleia 

de Mulheres Sem Terra, na qual discutem suas reivindicações específicas e 

produzem um documento que é lido e aplaudido no encerramento do 

Congresso e incorporado ao documento final do citado evento. Nesse 

documento as mulheres expressam suas reivindicações específicas e também 

sua participação na composição da 1ª Executiva Nacional do MST, eleita 

nesse evento (JORNAL SEM TERRA, fev. 1985, p.5, 9-11 apud 

ESMERALDO, 2013, p. 247-248). 

Essa participação das mulheres durante o congresso teve grande significado para a 

identificação e consciência dessas mulheres de sua situação dentro desta sociedade e de sua 

força e necessidade enquanto luta coletiva. A troca de experiências, o fortalecimento dos 

vínculos e a organização coletiva despertaram novos horizontes para a luta pelos direitos das 

mulheres. Essa participação constituiu a “primeira expressão material e simbólica de 

participação da mulher (para o interior do Movimento)” e também teve grande rebatimento 

para fora dele. A sua força não se refletiu apenas na organização interna do recém fundado 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mas principalmente em todas as 

trabalhadoras rurais que se organizavam em outras instâncias, como sindicatos ou em 

conjunto com movimentos autônomos de mulheres (ESMERALDO, 2013, p.248).  

Mas, nos explica a autora: 
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a luta das mulheres desencadeada na década de 1980 pelo reconhecimento de 

sua profissão como trabalhadora rural é permeada pelo signo da contradição. 

Ao mesmo tempo em que seu trabalho é considerado como “ajuda” no 

interior das relações familiares para que se possa cumprir e manter a ordem 

moral e de autoridade entre o casal, o trabalho feminino é afirmado e 

positivado publicamente para fomentar as lutas pelo seu reconhecimento 

profissional (p.241). 

Todos esses são exemplos de como as mulheres, lutando para ultrapassar o lugar 

socialmente construído para elas de subalternidade, se integram às lutas sociais mais 

importantes da história do país. E de como a luta pela terra no Brasil é inteira permeada pela 

participação das mulheres. E a reflexão trazida na citação acima, nos mostra exatamente a 

sociedade contraditória e de interesses direcionados que viemos debatendo até aqui, ao qual a 

omissão e opressão dispensada à mulher se torna funcional ao seu modo de produção.  

Cabe então aos sujeitos alinhados com os interesses dos trabalhadores com horizonte 

em uma nova forma de sociedade que seja igualitária, justa e livre de opressões, refletir em 

que medida sua luta tem tomado com a devida importância a questão das mulheres.  

Com este objetivo construímos este estudo. Dando continuidade às lutas dos 

trabalhadores rurais pela terra, discutiremos a partir da luta do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra – movimento ao qual se integram os companheiros do Assentamento PDS 

Osvaldo de Oliveira – como estes sujeitos se posicionam diante das relações sociais de gênero 

e como essas perspectivas se integram aos seus objetivos de luta. 

2.2 – O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a questão de gênero 

O nascimento do MST, como vimos, foi resultado de um processo histórico da luta de 

trabalhadores no campo, e não pode ser definido por um momento pontual. Apesar de datar o 

seu surgimento em 1984, há pelo menos quatro etapas importantes a serem demarcadas, assim 

como nos exemplifica Fernandes (2001a): a sua gênese em 1979; a gestação de 1979 a 1984; 

o nascimento em 1984 e a territorialização a partir de 1985. 

“A gênese do MST aconteceu no interior dessas lutas de resistência dos trabalhadores 

contra a expropriação, a expulsão e o trabalho assalariado” (FERNANDES, 2001a, p.50). O 

evento que marca essa fase foi a ocupação da Gleba7 Macali, em Ronda Alta no Rio Grande 

do Sul, em 7 de setembro de 1979: quando colonos sem-terra que reivindicaram assentamento 

                                                           
7
 "Gleba: nome feminino. 1. terreno próprio para cultivar. 2. porção de terra; torrão. 3.terreno que contém 

mineral. 4. HISTÓRIA terreno feudal a que estavam ligados os servos"  In.: Dicionário infopédia da Língua 

Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2017. Disponível em: 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/gleba. Acesso em: novembro de 2017. 
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nas Glebas Macali e Brilhante, percebendo que o governo não daria resposta às suas 

demandas, decidiram ocupar a terra, marcando este instrumento de luta pela terra. Além 

desse, muitos outros movimentos podem ser considerados na constituição da gênese do 

movimento, como os que se desenvolviam no estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e 

Rio Grande do Sul. Dessa forma, a gênese do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra “não pode ser compreendida por um momento ou por uma ação, mas por um conjunto 

de momentos e um conjunto de ações que duraram um período de pelo menos quatro anos” 

(FERNANDES, 2001a, p.50). 

É chamado de gestação  

o movimento desde a gênese, que reuniu e articulou as primeiras 

experiências de ocupações de terra, bem como as reuniões e os encontros 

que proporcionaram, em 1984, o nascimento do MST ao ser fundado 

oficialmente pelos trabalhadores em seu Primeiro Encontro Nacional, 

realizado nos dias 21 a 24 de janeiro, em Cascavel, no estado do Paraná 

(FERNANDES, 2001a, p.50). 

No encontro estavam presentes líderes de sem terra, agentes, sindicalistas, assessores e 

entidades de classe de 14 estados do país, onde definiram que seriam considerados 

trabalhadores rurais sem terra: parceiros, meeiros, arrendatários, agregados, chacareiros, 

posseiros, ocupantes, assalariados permanentes e temporários e os pequenos proprietários com 

menos de 5 hectares8. Nesse encontro, “começaram os trabalhos para a definição da atuação 

política do MST, e a elaboração dos objetivos gerais que delineariam suas ações, 

identificando o Movimento como forma de organização dos trabalhadores sem-terra” 

(FERNANDES, 2001a, p.83).  

Foi também neste encontro que os principais objetivos da luta do movimento foram 

definidos, dando-nos a percepção do direcionamento que a luta pela terra tomaria a partir dali. 

Como principais objetivos gerais podemos destacar: 

1 – lutar pela reforma agrária. 

2 – lutar por uma sociedade justa, fraterna e acabar com o capitalismo. 

3– integrar à categoria dos sem-terra: trabalhadores rurais, arrendatários, 

meeiros, pequenos proprietários, etc. 

4 – a terra para quem nela trabalha e dela precisa viver. (Relatório do 1° 

Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

MST: Porto Alegre, 1984, p.14-15 apud FERNANDES, 2001a, p.83). 

 

                                                           
8
 Fonte: Plataforma política aprovada no I Encontro Nacional do MST realizado em Cascavel, Paraná, em janeiro 

de 1984, que fundou o MST como movimento nacional. In.: A questão agrária no Brasil: programas de reforma 

agrária 1946-2003. João Pedro Stedile (org); Douglas Estevam (assistente de pesquisa). 2º edição. Expressão 

Popular. São Paulo, 2012. p. 177. 
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Com o item 2 “lutar por uma sociedade mais justa, fraterna e acabar com o capitalismo” 

podemos ver que a perspectiva de luta do Movimento que viemos destacando até aqui, é 

reconhecida pelo mesmo desde o seu nascimento. Reiteramos aqui como o próprio 

movimento reconhece que a luta pela terra é indissociável da luta pelo fim de todas as formas 

de opressão e por uma nova forma de sociedade, dado a impossibilidade dessa mudança nos 

limites do capital. 

Se integra nessa perspectiva a luta pela reforma agrária no Brasil travada pelo 

Movimento. Nessa proposta, podemos ver ainda mais esclarecidamente como a luta pelo fim 

das opressões, que incluem as de gênero, são reconhecidas pelo movimento como essenciais 

na luta pela terra. 

Como define o movimento, a reforma agrária deve ser reconhecida como uma questão 

global para os trabalhadores, não se restringindo aos trabalhadores rurais, mas também como 

uma luta dos trabalhadores urbanos. Pois não há questão no campo que não afete também a 

cidade e é preciso que a população tome consciência disto. A reforma agrária é complexa, e 

significa uma série de medidas que devem ser tomadas para se atingir os objetivos definidos, 

processo o qual provocará uma série de mudanças que representam “a criação de um novo 

modelo agrário e agrícola que garanta o desenvolvimento econômico, político e cultural para 

toda a população do campo e beneficie a população urbana”.9 As medidas incluem: 

1) Democratização da terra: onde a terra deve ser compreendida como um bem 

fundamental da natureza à serviço de toda a população, que não pode se tornar 

uma mercadoria e nem ser aprisionada pela propriedade privada absoluta. 

2) Mudança tecnológica: mudança do atual investimento tecnológico que visa 

apenas o lucro de empresas, que comprometem a saúde do trabalhador rural, dos 

consumidores, e de todos os recursos naturais. Por um novo desenvolvimento 

tecnológico em harmonia com a natureza e que promova saúde para a 

população. 

3) Comercialização: por uma comercialização que atenda verdadeiramente a 

população, vinculando, por exemplo, à programas de combate à fome, levando 

alimento para o povo pobre de forma direta. 

4) Organização da estrutura de produção: por uma organização que inclua “várias 

formas complementares de produção, seja nas unidades familiares, seja nos 

                                                           
9
 Extraído do documento Proposta para a Reforma Agrária, síntese dos estudos, debates e da visão do MST 

sobre a reforma agrária definidas no III Encontro Nacional do MST, realizado em maio de 1995.  In.: A questão 

agrária no Brasil: programas de reforma agrária 1946-2003. João Pedro Stedile (org); Douglas Estevam 

(assistente de pesquisa). 2º edição. Expressão Popular. São Paulo, 2012. p. 187-189. 



41 
 

novos assentamentos de tipo individual, coletivo ou empresarial”, com vistas ao 

alcance dos objetivos gerais. 

5) Programa de agroindustrialização dos assentamentos: a implantação de 

programas que incluam: a valorização do envolvimento de jovens e mulheres; 

criação de novas perspectivas de permanência nas comunidades rurais; elevação 

da renda familiar; linha de crédito específica; recuperação, finalização e/ou 

conversão das agroindústrias dos assentamentos; capacitação dos sujeitos 

envolvidos; garantia de assistência técnica específica; revisão da legislação que 

rege as agroindústrias cooperativadas; desburocratização da legislação sanitária; 

adequar a legislação de forma que assegure a segurança alimentar e sanitária; e 

“incentivar as agroindústrias que desenvolvam produção 

orgânica/agroecológica”. 

6) Organização social e infraestrutura básica: por uma organização que inclua: 

serviços de infraestrutura básica; participação da comunidade na decisão das 

obras realizadas; divisão de lotes de acordo com a realidade da família; 

desenvolvimento de programas de crédito e recursos para a construção das casas 

nos assentamentos; “planejar as comunidades de forma a buscar maior 

sociabilidade”; os assentamentos com mais de 120 famílias devem incluir uma 

unidade básica de saúde; e levar em conta a política de saneamento básico na 

comunidade e “orientação para a preservação do meio ambiente”. 

7) Titulação das áreas da reforma agrária: nela o governo deve priorizar as famílias 

beneficiárias da reforma agrária; deve ser expedido em nome do homem e da 

mulher de forma conjunta; e a concessão de títulos pode também ser coletiva ou 

familiar. 

8) Política agrícola: “é o conjunto de medidas e instrumentos de que o governo 

dispõe para estimular a produção agropecuária e orientá-la de acordo com seus 

objetivos, buscando também aumento de renda para todos os pequenos e médios 

agricultores que produzem alimentos”.  

9) Educação: deve promover a elevação do nível cultural dos trabalhadores rurais 

por meio de escola de qualidade em todos os níveis, promovendo ações 

educativas que estejam de acordo com a realidade dos trabalhadores rurais e 

valorizem o seu saber.  

10)  Saúde: o programa de saúde deve contemplar a prevenção e proteção das 

famílias de áreas reformadas, incluindo medidas que capacitem os próprios 
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trabalhadores rurais a partir do seu saber; que valorizem as ervas medicinais e o 

conhecimento dos trabalhadores; e programas e campanhas de saúde que 

verdadeiramente cheguem aos assentamos.  

11)  Cultura, esporte e lazer: o desenvolvimento do esporte, da cultura e do lazer é 

entendido como fundamental para a permanência da juventude na agricultura.  

12)  Gênero: “Com relação ao gênero deve-se: 1. Viabilizar programas que levem 

em consideração uma nova cultura de participação na sociedade com relação a 

gênero e ampliação da participação das mulheres nos assentamentos; 2. 

Organizar nos assentamentos alternativas concretas para atendimento às 

crianças, possibilitando maiores condições de participação das mulheres no 

trabalho; 3. Garantir que os cadastros e a titulação dos lotes sejam sempre 

realizados em conjunto entre o homem e a mulher; 4. Criar linhas de créditos 

especiais para financiamento de atividades produtivas organizadas pelas 

mulheres nos assentamentos.” 

13)  Direitos humanos: “desenvolver programas de apoio aos direitos humanos e 

sociais junto aos trabalhadores rurais acampados e assentados”; capacitação de 

agentes de direitos humanos e advogados da Rede Nacional da Advogados 

Populares (Renap); e “criação de programas de apoio às vítimas da violência 

com assistência financeira, jurídica, médica e psicológica”. 

14)  Programa Ambiental: desenvolvimento de programa ambiental que oriente os 

trabalhadores rurais em relação a importância da produção e convivência em 

harmonia com o sistema ecológico, “com vistas de ampliar a área de mata, 

conservar as áreas nativas, os mananciais e embelezar os assentamentos, 

melhorando as condições de vida das famílias assentadas”10.  

15)  Programa de desenvolvimento do semiárido: desenvolvimento de programa que 

atenda às características específicas do semiárido brasileiro, no Nordeste do 

país; região assolada pelas secas e domínio de “coronéis”. 

16)  Programa Especial para a região Amazônica: desenvolver programa que leve 

em consideração a realidade local, com preservação da biodiversidade, técnicas 

agroecológicas adequadas ao local, demarcação de áreas indígenas, proibição de 

uso individual de qualquer recurso natural e da exploração de madeira para 

exportação. 

                                                           
10

 Princípios seguidos pelos trabalhadores rurais do Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira, o primeiro 

assentamento desenvolvido por Projeto de Desenvolvimento Sustentável do estado do Rio de Janeiro. 
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17)  Previdência social e legislação trabalhista no meio rural: promulgação da 

previdência universal e pública, com direitos equiparados aos trabalhadores 

urbanos e desburocratização do acesso a esses direitos.11 

Essas medidas nos dão a dimensão da amplitude do que envolve a luta pela terra 

desenvolvida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Destacamos ainda, entre 

eles, o que diz respeito especificamente em relação às mulheres, para evidenciarmos como o 

fim das relações desiguais de gênero são impossíveis de serem omitidas da luta pela reforma 

agrária. Criar programas que fomentem uma nova cultura de participação das mulheres na 

sociedade, que ampliem a participação das mulheres nos assentamentos, alternativas concretas 

no cuidado com a família para que não seja responsabilidade exclusiva da mulher, garantir 

que sejam também titulares dos lotes, e financiamentos especiais para as atividades 

desenvolvidas por elas; são linhas que mostram a busca da equidade entre homens e mulheres 

do campo. E como isso é parte integrante e fundamental para o alcance dos objetivos da luta. 

Os objetivos da Reforma Agrária incluem: 

a) Garantir trabalho para todos os trabalhadores rurais Sem Terra, combinando 

distribuição da terra com distribuição de renda e desenvolvimento cultural. 

b) Produzir alimentação farta, barata e de qualidade a toda a população 

brasileira, em especial a que vive nas cidades, gerando segurança alimentar 

para toda a sociedade. 

c) Garantir o bem-estar social e a melhoria das condições de vida de forma 

igualitária para todos os brasileiros. De maneira especial aos trabalhadores e, 

prioritariamente, aos mais pobres. 

d) Buscar permanentemente a justiça social, a igualdade de direitos em 

todos os aspectos: econômico, político, social, cultural e espiritual.  

e) Difundir a prática dos valores humanistas e socialistas nas relações entre 

as pessoas, eliminando-se as práticas de discriminação racial, religiosa e de 

gênero. 

f) Contribuir para criar condições objetivas de participação igualitária da 

mulher na sociedade, garantindo-lhes direitos iguais. 

g) Preservar e recuperar os recursos naturais, como solo, águas, florestas 

etc., de maneira a se ter um desenvolvimento autossustentável. 

h) Implementar a agroindústria e a indústria como o principal meio de se 

desenvolver o interior do país. 

i) Gerar emprego para todos os que queiram trabalhar na terra.
12

 

  

Em tais objetivos, vemos novamente a indissociabilidade da luta pela terra da luta das 

mulheres. Vale ressaltar que os destaques feitos têm o intuito de mostrar as linhas que falam 

abertamente do combate às relações desiguais de gênero. Não que elas sejam as únicas que 

                                                           
11

 Todos os itens extraídos do documento Proposta para a Reforma Agrária, síntese dos estudos, debates e da 

visão do MST sobre a reforma agrária definidas no III Encontro Nacional do MST, realizado em maio de 1995. 

In.: A questão agrária no Brasil: programas de reforma agrária 1946-2003. João Pedro Stedile (org); Douglas 

Estevam (assistente de pesquisa). 2º edição. Expressão Popular. São Paulo, 2012. p. 189-210. Destaques nossos. 
12

 Idem. p. 188. Destaques nossos. 
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dizem respeito ao assunto, pois partimos da perspectiva de que tudo que envolve a luta a partir 

dos objetivos traçados pelo movimento, contribui para a construção de uma sociedade 

igualitária, onde, por fim, as mulheres serão livres assim como todos os trabalhadores, porque 

“a libertação da humanidade só será possível com a libertação completa da mulher. A 

inexistência de toda exploração e opressão da classe trabalhadora, tem que compreender 

necessariamente a libertação da mulher” (Augusto Bebel13). 

Sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e as relações sociais de 

gênero há ainda uma importante reflexão da qual nos esclarece Esmeraldo (2013), que 

diferencia esse movimento rural de outros.  O MST expressa um sentido familiar nas suas 

ações, que é o sentido “que move o modo de vida e de produção da agricultura camponesa”. 

Sendo assim, as suas ações envolvem homens, mulheres, crianças e idosos, pois é uma luta 

pela família trabalhadora rural, diferente de outras instâncias de luta que “separam a 

militância da relação e condição conjugal e familiar”. Assim, o movimento abre uma maior 

possibilidade as mulheres se incluírem como membros ativos da luta, mas na condição de 

membros da família ativos na luta: são esposas, mães, gestantes, filhas, órfãs, viúvas, de 

famílias pobres e dilaceradas pelo sistema que migram com os filhos e maridos por melhores 

condições (ESMERALDO, 2013, p. 248-249). Como declara o próprio movimento: 

Sem dúvida o MST é um dos movimentos que mais mobiliza mulheres para 

a luta no Brasil. É uma organização que se propõe a reunir famílias para lutar 

pela terra, por isso as mulheres estão presentes desde os primeiros 

acampamentos. Mas entre estar presente e participar existe muita diferença 

(MST, 2010). 

No entanto, essa participação ativa faz com que desperte em várias mulheres a 

consciência de um papel protagonista que desempenham na luta pela família camponesa, 

desencadeando “um processo reflexivo e formativo interno (ainda bastante limitado 

regionalmente) e junto às mulheres acampadas e assentadas para semear uma consciência 

política”. É a partir desse processo de consciência que se abre o horizonte para o seu 

reconhecimento enquanto mulher em luta, e é pela organização delas nessas condições que a 

conquista de seu reconhecimento e representação se materializam (ESMERALDO, 2013, p. 

248-249).  Assim, foi pela luta das mulheres que desde o seu surgimento na década de 1980, o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se posiciona diante das relações sociais 

desiguais de gênero.  

                                                           
13

 Trecho retirado da cartilha Compreender e construir novas relações de gênero. Coletivo Nacional de 

Mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: Área de gênero. 2ª edição. Gráfica e Editora 

Peres LTDA. São Paulo, 1998. p.48. 
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É pela luta delas que dentre as suas bandeiras de luta declaradas, que são pela cultura, 

reforma agrária, democratização da comunicação, saúde pública, desenvolvimento, 

diversidade étnica, sistema político e soberania nacional e popular, se inclui também a 

bandeira pelo combate à violência sexista. Sobre este último, o MST declara: 

Ano após ano temos acompanhado a violência de gênero que se impõe numa 

sociedade de modelo patriarcal como a nossa. Diversas são as formas de 

opressão de gênero que se projetam, sobretudo, sobre as mulheres. As 

mulheres continuam sendo mais mal remuneradas no mercado de trabalho, 

continuam tendo dupla, às vezes, tripla jornada de trabalho e continuam 

sofrendo com o assédio sexual e a violência física por parte dos homens. 

Dados do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher 

(UNIFEM) revelam que no Brasil a cada 15 segundos uma mulher é 

agredida fisicamente por um homem; 70% delas sofrem a agressão do 

próprio parceiro (marido, namorado, companheiro etc). Lutamos para 

transformar a sociedade e entendemos que a organização das mulheres é 

fundamental para a superação do modelo capitalista e para por fim a 

violência sexista enraizada neste modelo (MST, s/d). 

 Fruto da luta das mulheres que gerou o reconhecimento do Movimento da necessidade 

de sua organização como aspecto fundamental para a superação da sociedade capitalista e fim 

da violência de gênero enraizada nesse modelo é a construção do Setor de Gênero do MST. 

2.3 – O Setor de gênero do MST e o feminismo camponês e popular 

 Assim como o próprio MST, a constituição do Setor de Gênero se traduz por um 

processo. Como vimos no primeiro item deste capítulo, nas décadas de 1970 e 1980, junto à 

efervescência das lutas pela reabertura política do país, desponta a participação das mulheres 

junto aos movimentos sociais ativos neste período. Vimos que sua participação histórica na 

construção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra data desde o 1º Encontro 

Nacional em que se funda o movimento, quando, graças à organização dessas mulheres, o 

debate de gênero passa a ser considerado nos documentos oficias do movimento. 

 Por isso que apesar de se constituir com o nome Setor de Gênero somente a partir dos 

anos 2000, suas intervenções datam da década de 1980 e suas ações ficam mais contundentes 

com as publicações das cartilhas, a partir da década de 1990. 

No ano de 1995, aconteceu o I Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais, 

que deu maior visibilidade à discussão sobre os direitos femininos no 

Movimento. Este Encontro gerou fortes influências no MST, quando em 

1996 foi elaborada a primeira cartilha do “Coletivo Nacional de Mulheres”. 

A cartilha seguinte, publicada em 1998, passou a ser assinada pelo “Coletivo 

Nacional de Gênero”, nome que permaneceu na terceira cartilha, lançada no 
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ano 2000. O nome do Coletivo foi mudado novamente em 2003, quando 

passou a ser chamado de “Setor Nacional de Gênero”, época que uma nova 

cartilha foi apresentada. Enquanto as três primeiras cartilhas trabalhavam na 

perspectiva de compreender a questão de gênero no MST, a quarta focava 

sua discussão na construção de novas relações de gênero.  (PATRIARCHA; 

PASTOR. 2011. p.5) 

 O processo de mudança da nomenclatura de Coletivo Nacional de Mulheres, para 

Coletivo Nacional de Gênero até Setor Nacional de Gênero não se deu por acaso. No 

primeiro momento, com a alternância de Coletivo Nacional de Mulheres para Coletivo 

Nacional de Gênero, o aspecto mais importante é identificarmos o avanço político e de 

consciência que representa, dado que se passa a entender que não se trata apenas de uma 

questão de mulheres, mas do papel que é construído para a mulher na sociedade de classes 

capitalista. Podemos compreender isso quando o Movimento define gênero como 

uma espécie de modelo que cada sociedade tem; e de acordo com o modelo 

de gênero as pessoas, os espaços, as coisas são classificadas como masculina 

ou feminina. É a partir desse modelo que em cada sociedade se define o que 

é coisa de mulher e de homem, como cada um deve vestir, falar, andar, se 

comportar, pensar e onde e como devem trabalhar. Enfim, gênero é definido 

como um padrão sócio-econômico e cultural que influencia a vida de 

homens e mulheres em todos os aspectos. O MST faz questão de vincular a 

luta de gênero com a luta de classe, por isso em todos os materiais e nas 

atividades de formação que realiza evidencia que o padrão de gênero não 

surge por acaso e nem permanece o mesmo ao longo da história. Nessa 

perspectiva, o padrão de gênero é dinâmico, vai sendo construído ao longo 

do tempo e se transformando de acordo com os interesses da classe que está 

dominando, ou a partir das lutas de quem está sendo oprimido pelo modelo 

de gênero existente (MST, 2010). 

 Ao passar de mulher para gênero, o movimento passa a localizar essas relações 

desiguais no contexto histórico, político, econômico e cultural. Não se trata apenas de nascer 

mulher e que as relações desiguais que se vivencia partem naturalmente disto, mas que é a 

partir de uma construção social, do que é ser do gênero feminino, que se derivam todas as 

formas de opressão, violência e desigualdades vivenciadas pelas mulheres. E que essa 

construção responde a um determinado modo de produção, que possui determinado modo de 

socialibilidade, onde essas construções são necessárias para sua vigência, que se baseia na 

desigualdade, concentração e exclusão.  

 Há poucos registros que tracem o desenvolvimento do processo que desencadeou a 

mudança de nomes do setor, mas uma importante declaração pode nos dar um panorama do 

significado da passagem da intitulação de coletivo à setor: 

É difícil encontrar uma trajetória linear que detalhe precisamente as razões 

que levaram o Coletivo Nacional de Mulheres a se tornar Coletivo Nacional 
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de Gênero e menos ainda que explique a alteração deste para Setor Nacional 

de Gênero. Uma das coordenadoras do Setor Nacional de Gênero nos 

revelou que havia muita dificuldade de avançar na participação das mulheres 

e que era necessário que esta temática fizesse parte da própria estrutura 

organizativa do Movimento dividida em Setores e predominantemente 

ocupados por homens (GONÇALVES, 2010, p. 4-5 apud PATRIARCHA; 

PASTOR, 2011, p.5). 

 A predominância masculina na estrutura organizativa do movimento é reconhecida 

pelo mesmo, e é essa uma das suas justificativas para a necessidade e importância do Setor de 

Gênero no interior do movimento.  

Parte-se desde a pouca participação nos assentamentos, que desencadeiam menor 

participação na luta e se reflete na baixa presença de mulheres na estrutura organizativa do 

movimento nas intâncias de nível nacional e estadual – tudo isto se comparado aos homens. 

Isso é reflexo da forma como se constituiu a luta em primeiro momento: assim como outros 

movimentos de esquerda no país, entendia-se que a luta deveria priorizar a extinção da 

estrutura de classes, porque com a sociedade socialista que derivaria disto, as opressões e 

discriminações relacionadas a "raça", etnia e gênero desapareciam naturalmente. Mas o 

amadurecimento durante sua trajetória e o exemplo de outras lutas socialistas vitoriosas, 

mostraram que somente a mudança da estrutura social não garantia o fim dessas 

desigualdades. Assim, o Movimento passa a compreender que ao mesmo passo que ocorre o 

processo da luta pela terra e do fim da sociedade de classes, deve ocorrer a construção de 

novos sujeitos, e essa construção passa pelo debate do gênero (MST, 2010). 

Reconhece-se ainda que pela dupla jornada de trabalho a que são expostas pela divisão 

sexual do trabalho
14

 e a essa organização reforçada no interior da família, elas possuem menos 

oportunidades do que os homens de se inserirem em espaços de formação, cursos básicos e 

cursos de formação mais prolongados que demandam viagens. Essa participação limitada, por 

sua vez, aparece nos assentamentos: menor participação nos espaços de decisão, na 

determinação do uso dos recursos financeiros e na organização espacial das áreas de moradia 

e produção. O que se percebe é que elas trabalham lado a lado aos seus companheiros nas 

áreas agrícolas tendo o seu trabalho neste âmbito a mesma representatividade, mas isso muda 

de figura quando passa-se aos âmbitos políticos e econômicos. Há ainda nessa direção o 

                                                           
14

 A divisão sexual do trabalho determina certos trabalhos como responsabilidades da mulher ou do homem, 

sendo as mulheres responsáveis exclusivas pelos trabalhos domésticos, cuidado com os filhos e com os demais 

membros da família. E quando inseridas no ambiente público de trabalho, expõe-se a dupla jornada de trabalho, 

pois somam o trabalho fora de casa com o trabalho doméstico. Essa discussão pode ser encontrada no Capítulo I 

deste presente trabalho. 
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agravante de pouquíssimas serem titulares da terra, pois esse direito só foi conquistado em 

2005, com a luta do movimento na Marcha Nacional do MST (MST, 2010). 

O Movimento já avança com alguns intrumentos para mudar a realidade dessa 

organização interna, para que condiza cada vez mais com o que luta para toda a sociedade: 

estabeleceu-se que a coordenação dos núcleos de base nos acampamentos e assentamentos 

devem ter um homem e uma mulher; diversos cursos de formação fomentam a participação de 

pelo menos 50% de mulheres; a partipação das mulheres nas coordenações de setores vem 

aumentando significativamente e a partir de 2006 a direção nacional passou a ser composta 

por um homem e uma mulher de cada estado, estendendo a regra já a várias direções 

estaduais. O Setor Nacional de Gênero do MST é, então, "fruto de uma longa trajetória de luta 

das mulheres sem terra por maior participação no MST, para conquistarem mais 

oportunidades de serem dirigentes e militantes do movimento” (MST, 2010). 

Este setor tem a tarefa de animar o debate de gênero nas instâncias e setores 

do MST, conduzir as reflexões sobre essa temática nos espaços de formação, 

elaborar materiais, propor atividades, ações e lutas que contribuam para uma 

participação igualitária de homens e mulheres no MST, bem como cobrar a 

implementação de linhas políticas de gênero. Também é papel do setor 

questionar coisas que são consideradas “naturais” tanto no conjunto da 

sociedade brasileira quanto no MST, mexer com idéias, concepções, nas 

regras e comportamentos machistas, mostrando a necessidade de uma nova 

consciência e uma nova prática de homens e mulheres se quisermos de fato 

construir uma nova sociedade (MST, 2010). 

Com o amadurecimento do setor ao longo de todos esses anos de luta, foi se tornando 

mais concisa e coerente as suas formas de enfrentamento à situação das mulheres no modelo 

de sociedade atual. Compreendendo de forma cada vez melhor como as questões que abatiam 

as mulheres se relacionavam diretamente com o modo de produção capitalista e sua 

sociabilidade, essas mulheres construíram a sua identificação com a luta feminista, chegando 

ao que denominam hoje de Feminismo Camponês e Popular com identidade e revolucionário, 

(SETOR NACIONAL DE GÊNERO MST, 2015) que significa: 

Feminismo: Movimento Social e político de enfrentamento ao Patriarcado, a 

Divisão Sexual do Trabalho e as manifestações do machismo, do racismo, da 

lgbtfobia, da gordofobia, etc. 

Camponês: Sob a perspectiva das mulheres e dos movimentos sociais do 

campo, abarcando os povos da floresta e das águas. Aqui não se trata de uma 

definição de campesinato, mas sim dos sujeitos que vivem sob essa realidade 

de um campo, como território em disputa, na condição de camponesas, 

assalariadas, urbanas que lutam pela terra, etc. 

Popular: Com um posicionamento político de classe, no desafio da 

construção do poder popular. 

Com identidade: A partir da cosmovisões presentes nos diferentes povos e 

etnias, vinculando a luta pela terra ao território. 
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E Revolucionário: Rompendo com as estruturas de dominação e exploração 

presentes nas Sociedades de Classes e principalmente, no Capitalismo. 

Forjar a nova sociedade, uma sociedade emancipada, uma sociedade 

socialista! (SETOR NACIONAL DE GÊNERO MST, 2015, p.11). 

 

Compreendemos que essa construção foi possível graças à compreensão da 

impossibilidade de uma luta pela terra com vistas a emancipação humana estar desvinculada 

da luta feminista. Dessa forma, construiram um feminismo “na perspectiva do Feminismo das 

trabalhadoras, e, portanto, um Feminismo que luta pela emancipação humana” (SETOR 

NACIONAL DE GÊNERO MST, 2015, p.11). 

Suas bases de luta estão em aspectos que afetam o âmbito agrário de forma mundial, 

frente aos quais as mulheres de luta camponesas constroem suas ações de denúncia desta 

realidade, resistência e enfrentamento. Esses aspectos se designam pela 

apropriação dos bens naturais pelo capital, a padronização da agricultura 

através das commodities, a atuação das transnacionais em ramos estratégicos 

do agronegócio, da mineração e do hidronegócio e o forte aparato do Estado 

e da maioria dos Governos em subsidiar o capital, com investimentos e 

financiamentos públicos vultosos. Isso tem desencadeado um aumento da 

violência constra as comunidades indígenas, afrodescendentes e camponesas, 

com despejos, ameaças, assassinatos e perseguições. Uma enorme perda da 

biodiversidade, da soberania alimentar e do controle de sementes. Além de 

bloquear qualquer processo de democratização do acesso à terra, tal como a 

Reforma Agrária. Além da análise comum, as mulheres têm desenvolvido 

um processo de resistência e lutas frente a esse modelo, explicitando quais os 

impactos do capital na vida das mulheres e de suas comunidades (SETOR 

NACIONAL DE GÊNERO MST, 2015, p.11-12). 

 Nessa perspectiva, as mulheres do Setor Nacional de Gênero do MST vêm construindo 

“a sabedoria política” de construir um movimento que una universalmente as mulheres, de 

forma a fortalecer a luta na solidariedade de classe e se opondo “radicalmente ao modelo 

capitalita” (SETOR NACIONAL DE GÊNERO, 2015, p.13).  

 Consideramos importante aqui reproduzir a introdução do Caderno de Formação 1: 

Feminismo Camponês e Popular: com Identidade e Revolucionário que o setor construiu a 

partir do debate realizado com as mulheres em diversas partes do Brasil durante o ano de 

2015, pois ele explicita de forma sucinta, clara, concisa e coesa todo o debate deste trabalho 

durante os dois capítulos que trabalhamos até aqui, e sob a voz das próprias mulheres que 

constroem o movimento: 

O acúmulo organizativo e político das mulheres nos movimentos sociais do 

campo em nível internacional tem contribuído para a construção do 

Feminismo numa perspectiva camponesa popular. 

No desafio da construção de novas relações de gênero, temos acumulado 

processos no sentido de demarcar um posicionamento político na perspectiva 
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de um Movimento Feminista das Trabalhadoras, das Camponesas, das 

Indígenas e, portanto, um Feminismo articulado com a Classe Trabalhadora. 

Reconhecemos a existência de muitos Feminismos e de sua contribuição 

histórica. No entanto, nos posicionamos como mulheres feministas que tem a 

consciência de que a igualdade substantiva, plena, nas relações de gênero 

não é possível de ser alcançada inteiramente nos marcos do capital. Lutamos 

pela destruição de todas as formas de dominação e de exploração deste 

nefasto modelo. 

Da mesma forma, defendemos que é na luta pela construção de uma nova 

sociedade para além do capitalismo, que as desigualdades de gênero, étnicas 

e de raça devem ser enfrentadas. A luta pela emancipação das mulheres tem 

que estar lado a lado da luta pelo fim da propriedade privada, pelo direito à 

Terra e ao Território, pela Reforma Agrária, contra as transnacionais, contra 

os trangênicos, contra os agrotóxicos, pelo fim das grandes mineradoras, etc. 

Uma mudança estrutural da nossa sociedade não representa uma alternância 

de poder. Ela deve trazer em si uma nova sociabilidade, novas relações entre 

os seres humanos, que precisa começar a ser construída desde já, mesmo que 

a efetivação plena do processo de emancipação ocorra somente no futuro. 

As mulheres vivenciam cotidianamente uma dupla dominação: a exploração 

de classe e a opressão de gênero. E quando as mulheres passam a participar 

da luta e se organizar em movimentos, sejam eles mistos ou específicos, 

carregam consigo essas determinações construídas socialmente. 

Na medida em que vão tendo consciência da sua condição de classe e de 

gênero, as mulheres compreendem que sua contribuição histórica é a do 

enfrentamento ao modelo do capital e a destruição radical do modelo 

patriarcal, que subordina as mulheres através da imposição de padrões de 

comportamento e da dominação de seu corpo. [...] 

Nesse contexto complexo e adverso, é imprescindível compreender a 

diversidade dos sujeitos que compõem a classe trabalhadora como forma de 

fortalecer e qualificar todas as formas de luta e resistência que, diante dessa 

ofensiva, buscam avançar na construção de um projeto de classe que seja 

verdadeiramente emancipador. 

Avançar no entendimento dessa diversidade de sujeitos também permite 

avançar em novas formas de fazer a luta, em novas táticas e estratégias para 

acumular forças, novas formas de mobilização e em novos patamares de 

alcance e efetividade da ação política classista, de forma conjunta e 

articulada, somando e qualificando os esforços sem os quais não há 

possibilidade de construção do socialismo. 

Sem Feminismo, não há Socialismo! (SETOR NACIONAL DE GÊNERO, 

2015, p. 3-4). 

 

Temos então, ao fim deste capítulo, como a luta das trabalhadoras rurais do MST 

incorpora a perspectiva classista das relações de gênero, a qual desenvolve Cisne (2014). De 

como as desigualdades entre os gêneros não são naturais, mas sim construções sociais que 

respondem à sobrevivência do modo de produção capitalista. E que, necesariamente, os 

trabalhadores em luta devem reconhecer que a classe é perpassada por componentes de 

"raça"/etnia e sexo, para que se alcance o sentido pleno de sua luta pela libertação humana. 

Entendendo que esses componentes, devido à construção social, os diferencia, mas não os 

torna opostos: são todos classe trabalhadora, que devem compreender essas identificações a 
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fim de se extinguir as relações de opressão que delas derivam, e não isolá-los de acordo com 

elas.  

Assim, a luta pela terra com uma perspectiva emancipatória dos trabalhadores, deve 

reconhecer a existência socialmente construída do patriarcado, do machismo, da divisão 

sexual do trabalho e enfrentá-las, a fim de que se alcance os objetivos de sua luta. A partir da 

certeza desta direção que procuramos dialogar com a realidade vivenciada pelas mulheres do 

Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira, produzindo novas análises sobre a sua realidade que 

contribuem para essa construção. 
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CAPÍTULO 3 – NA VOZ DELAS: AS MULHERES DO ASSENTAMENTO PDS 

OSVALDO DE OLIVEIRA 

Para entender como a reprodução das opressões de gênero interfere na vida e no 

engajamento político na luta pela terra das mulheres do Assentamento PDS Osvaldo de 

Oliveira, realizamos a análise das entrevistas concedidas por 6 mulheres assentadas: Dandara, 

Celina, Francisca, Leolinda, Zilda e Roseli
15

. Contamos também com o relato de uma das 

docentes que acompanha as atividades realizadas no assentamento pelo programa de extensão 

“Assessoria interdisciplinar em saúde e cidadania a movimentos populares” da UFF de Rio 

das Ostras desde 2010. 

Para tanto, foram utilizados como instrumentos de pesquisa a observação participante, a 

sistematização das informações relevantes percebidas durante as atividades que são realizadas 

com elas pelo programa de extensão, relato de docentes que acompanham o programa e 

entrevistas com as mulheres do assentamento. O acompanhamento das atividades realizadas 

pelo programa se deu desde 2015, mesmo ano em que se iniciou o trabalho com as mulheres e 

as entrevistas foram realizadas no segundo semestre de 2017. A análise conta também com 

elementos desenvolvidos no artigo "A questão de gênero e a luta pela terra: percepções a 

partir da experiência no Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira - Macaé/RJ", que apontou os 

elementos a serem desenvolvidos neste trabalho, contou como resultado do processo de TCC 

1 e foi apresentado no VIII Simpósio de Questão Agrária do NATRA, realizado dos dia 03 a 

06 de outubro de 2017, no campus da UNESP em Franca/SP. 

As entrevistas tiveram formato semi-estruturado, a fim de nortear o seu 

desenvolvimento para apresentar a história de participação dessas mulheres no Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e no assentamento, os seus cotidianos, a relevância do 

trabalho com mulheres realizado pelo programa de extensão e identificar as desigualdades de 

gênero e em que medida essas afetam a participação dessas mulheres na luta. A escolha da 

entrevista também se dá pelo fato de o questionário aqui se tornar insuficiente, dado que 

muitas possuem habilidades limitadas de leitura e escrita e o acesso à internet ser quase 

inexistente.  

Com o resultado da pesquisa foi possível analisar as expressões das desigualdades de 

gênero que perpassam suas vidas e que impactos o trabalho realizado por meio do programa 
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de extensão vem causando em suas vidas, no que tange a fomentação de novas formas de 

consciência e fortalecimento da organização e participação dessas mulheres na luta pela terra. 

A fim de manter a privacidade dessas mulheres, trabalharemos com nomes fictícios que 

fazem alusão a importantes mulheres da história, com o intuito também de dar maior 

visibilidade à luta das mulheres na história da humanidade. 

3.1 – O processo de luta pela consolidação do Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira  

O Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira, no município de Macaé/RJ, encontra-se na 

região norte-fluminense do estado do Rio de Janeiro, o que supõe desafios particulares ao seu 

desenvolvimento. 

Devido aos fatores favoráveis de sua localização geográfica, a atividade agrícola da 

região desenvolveu-se em larga escala com o monocultivo da cana de açúcar. Com a 

“subordinação da agricultura à indústria” (ALMEIRA, 2000; NEVES, 1997 apud 

MOVIMENTO REGIONAL POR LA TIERRA, 2017), com intensificação da mecanização, 

unidades de processamento e verticalização da produção impulsionou-se a concentração de 

terra nas mãos dos grandes fazendeiros e expropriação dos trabalhadores e camponeses, que 

fizeram da região “uma fonte de desigualdades e violências, mas também de organização, 

resistência e justiça” (MOVIMENTO REGIONAL POR LA TIERRA, 2017). Foi entre os 

municípios de Macaé e Conceição de Macabu que aconteceram as primeiras ocupações de 

terras dominadas por usinas no estado do Rio de Janeiro, o que impulsionou as demais 

manifestações da luta pela terra na região.  

A situação da luta pela terra no norte fluminense é também reflexo do avanço do capital 

no campo que se desencadeia em todo o estado: o alto índice de investimento do governo nas 

atividades que favorecem a urbanização e especulação imobiliária em detrimento das 

atividades agrícolas; uma política em desenvolvimento que prioriza projetos do capital 

industrial (vide Porto do Açu, Complexo logístico e industrial Farol-Barra do Furado; Arco 

Metropolitano, entre outros); alto índice de desmatamento e a contínua ampliação do 

agronegócio (OLIVEIRA, 2014). 

Por isso, é de suma importância a resistência que os assentamentos e as mais diversas 

formas de luta pela terra representam frente a esse contexto. E o projeto de uma nova forma 

de assentamento como é o do PDS (Projeto de Desenvolvimento Sustentável) Osvaldo de 

Oliveira, representa ainda mais a relevância da organização popular diante dos desmandos do 

capital em curso no estado. Preocupado com a conservação e recuperação dos recursos 
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naturais da localidade, com a agricultura familiar sem uso de agrotóxicos e respeitando o 

tempo natural da produção - e não o tempo da comercialização – todo o seu desenvolvimento 

foi de intensa luta. 

E a dificuldade da implantação de um assentamento no modelo PDS em um estado que 

mostra o grande avanço do capital é expressão direta da luta de classes no campo. Como 

explica Bukharin (1933), toda a dinâmica social em uma sociedade de classes é, de alguma 

forma, ligada à sua divisão e às relações que elas estabelecem. Sendo assim, todas 

transformações nessa ordem serão ligadas, de alguma forma, à luta de classes com interesses 

antagônicos em disputa. 

O PDS Osvaldo de Oliveira é o primeiro assentamento em modelo agroecológico do 

estado do Rio de janeiro, localizado nas terras da antiga Fazenda Bom Jardim – classificado 

como propriedade grande improdutiva e situada numa região de conservação ambiental.  

“[...] A gente já vai pra 8 anos de luta aqui” diz Dandara
16

, enquanto explica que 

começou a luta com os companheiros desde o início das mobilizações para a primeira 

ocupação das terras da antiga Fazenda Bom Jardim: “Comecei em 2010, na ocupação. A 

ocupação aconteceu no dia 7 de setembro e eu entrei aqui no dia 8 de setembro e tô até hoje”. 

Mas antes da ocupação, um trabalho de base já vinha sendo realizado na cidade de Rio 

das Ostras, através do qual duas companheiras conheceram os companheiros em luta pelo 

assentamento. Celina
17

 diz que esse trabalho de base foi o único momento em que não esteve 

junto dos companheiros: “eu só não fiz, como eles fizeram, o trabalho de base. Eles 

começaram em Rio das Ostras, né, eles começaram pra lá. [...] Mas eu já conhecia o pessoal, 

eu já conhecia eles”. Já Francisca
18

 se uniu a organização exatamente nesse momento de 

trabalho de base, que, inclusive, foi o que a permitiu construir toda uma nova percepção sobre 

o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mostrando a importância dos espaços de 

formação política e organizativa para o processo de consciência: 
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 Referência à Dandara dos Palmares que “juntou-se ainda menina ao grupo de negros que desafiaram o 

sistema escravista por quase um século no Quilombo dos Palmares. Casada com Zumbi, valorizava muito a 

liberdade, era contra acordos com o governo e se matou quando capturada. Dandara participava ativamente da 

elaboração das estratégias de resistência e foi figura central na defesa do quilombo" (ORRICO; PASSOS, 2016). 
17

 Referência à Celina Guimarães Viana que “foi a primeira eleitora do Brasil. Para isso, ela fez um 

requerimento se baseando em uma lei recém-promulgada no Rio Grande do Norte, que enunciava: 'No Rio 

Grande do Norte, poderão votar e ser votados, sem distinção de sexos, todos os cidadãos que reunirem as 

condições exigidas por lei'. Ao votar em 5 de abril de 1928, na cidade de Mossoró, ela se torna a primeira mulher 

brasileira a fazê-lo" (ORRICO; PASSOS, 2016). 
18

 Referência à compositora Chiquinha Gonzaga “autora de mais de duas mil músicas de gêneros diferentes, foi 

a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Francisca Edwiges Neves Gonzaga também envolveu-se com 

a política, militando em prol da abolição da escravidão e pelo fim da monarquia" (ORRICO; PASSOS, 2016). 
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Pois é, eu sempre fui contra o MST. Eu achava que era um absurdo as 

pessoas invadir terra, tomar terra dos outros. Mas aí um dia eu... eu sempre 

sonhei em ter um sítio. Eu amo ter um... criar animais, principalmente. [...] E 

logo após a morte do meu filho, meu esposo também ficou desempregado. 

Eu adoentada, não trabalhava mais pra ninguém, não tinha condições de eu 

trabalhar, meu esposo desempregado, aí um outro rapaz que era considerado 

filho da gente, amigo dos meus filhos, chegou um dia pra mim, falou ”oh, é 

o [NOME]
19

 tá cadastrando as pessoas pra poder pegar um sítio lá em 

Cantagalo”. Não sabia pra que lado ficava Cantagalo. “Mas como é isso? Me 

interessa”. Aí eu procurei me informar, fui até a casa desse homem, 

[NOME], lá eu fiz um cadastro, já comecei participar das reuniões, e aí eu 

comecei me interessar. Eu comecei ver que não era bem invadir terra dos 

outros, né, tomar posse da terra dos outros... [...] E o [NOME] era do MST. 

E eu comecei a interagir, comecei a participar, e logo a gente foi convidada a 

acampar lá na Califórnia, em Cantagalo. E dali pra cá aquilo entranhou nas 

veias, no sangue, não sai mais! (Entrevista – Francisca). 

A partir desde trabalho, os companheiros se mobilizaram para a ocupação da Fazenda 

Bom Jardim no dia 7 de setembro de 2010. Mesmo momento em que se iniciou o trabalho 

extensionista da UFF de Rio das Ostras com esses trabalhadores, por meio do programa 

“Assessoria Interdisciplinar em Saúde e Cidadania a movimentos populares”. Como explica 

uma das docentes envolvidas no trabalho:  

meu trabalho junto aos companheiros do Assentamento Osvaldo de Oliveira 

começou em 2010, quando aconteceu a ocupação da terra, no dia 7 de 

setembro de 2010. Enfim, aí estiveram em uma fase de ocupação até o ano 

2014. Eu junto a uma equipe de docentes da UFF de Rio das Ostras 

começamos a acompanhar desde esse momento: na fase de acampamento 

durante 4 anos e a partir de 2014, quando os companheiros se assentaram na 

terra para construir um PDS, a partir daí como assentamento. Então, no total, 

acompanho a comunidade junto a outros docentes do curso de serviço social 

e enfermagem desde 2010, numa fase de acampamento e agora na fase de 

assentamento (Entrevista – Docente). 

De 2010 até a consolidação do assentamento em 2014 a luta foi muito árdua. A primeira 

ocupação contou com a participação de cerca de 300 famílias, com o objetivo de pressionar a 

desapropriação da terra pelo governo federal. Sofreram o primeiro despejo em 16 de 

novembro de 2010 pelo tensionamento causado pelos pedidos de reintegração de posse, 

passando então essas famílias a ocuparem a margem da BR101, onde permaneceram até 

dezembro de 2011. Com uma nova liminar, as famílias também foram expulsas da margem da 

rodovia e passaram a ocupar a margem da linha do trem na comunidade Califórnia, próxima a 

fronteira entre os municípios de Rio das Ostras e Macaé. Lá permaneceram até março de 
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 Nome suprimido para a preservação da identidade da pessoa citada na entrevista. 



56 
 

2014, quando a situação da Fazenda Bom Jardim foi regularizada e o Assentamento PDS 

Osvaldo de Oliveira reconhecido pelo INCRA (OLIVEIRA, 2014). 

Dandara relata como foi esse período e de como o programa de extensão da 

universidade foi fundamental para o progresso da luta desses trabalhadores: 

E a gente depois de 3 meses [da primeira ocupação em 07 de setembro de 

2010] teve um despejo horroroso aqui, passamos por tanta coisa. Fomos 

morar... ficamos 15 dias na igreja, né, com a ajuda do padre. Depois a gente 

veio pra beira da BR 101, ficamos 2 anos na beira da BR 101. Da BR 101 a 

gente sofreu um outro despejo, fomos lá pra beira da linha férrea, lá em 

Califórnia, né, Cantagalo. E lá também ficamos mais quase 2 anos lá e 

assim, morando nós sem terra do lado de pessoas que já tinha suas casas, né, 

e era bem discriminado, porque as coisas erradas que acontecia sempre a 

culpa caía na gente, sendo que nem era nossa culpa. [...] E em todos esses 

momentos a UFF teve presente e as pessoas tiveram presentes, do nosso 

lado, dando apoio, vinha trazendo aulas de capoeira, trazendo tanta coisa boa 

pra gente, conversando, dialogando, abrindo espaço. E isso aí foi muito 

importante pra gente. Pra gente às vezes tava assim tão... pensando assim 

“poxa, a luta tá tão árdua”. Tem hora que dá vontade de desistir e quando vê 

chega pessoas assim que chegam, e conversam, e ali naquela roda de 

conversa e de repente numa brincadeira mesmo, e a gente se distraí e a gente 

vai encontrando força pra lutar e pra levar adiante e não desistir do nosso 

objetivo e por conta disso eu tô aqui (Entrevista – Dandara). 

Leolinda
20

 iniciou a luta com os companheiros no acampamento na linha do trem, na 

comunidade de Califórnia, após o despejo da BR 101. Veio sozinha, os filhos ficaram na 

cidade, mas sempre contou com o apoio deles e da família para continuar na luta. 

Como que eu comecei? Eu comecei... Eles tava vindo aqui, meu filho tava 

vindo aqui, eu comecei sozinha também, no movimento. [...] Eu tava na 

linha do trem lá embaixo, na Califórnia. Lá que eu comecei. Comecei 

acampando lá na barraquinha de plástico aí na luta pela terra, né.  Trabalhava 

em um restaurante até 3 horas da manhã, quando chegava no outro dia eu 

vinha pra cá. Era uma luta danada. Não tinha nem nada pra me manter: nem 

dinheiro pra se manter, nada, esperando. Aí foi um dia aconteceu, né 

(Entrevista – Leolinda). 

Já na fase de assentamento que as outras 2 companheiras entrevistadas para este 

trabalho se uniram à luta dos trabalhadores do Osvaldo de Oliveira: Zilda e Roseli. 

Zilda
21

 já tinha um histórico de participação no Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra junto ao seu esposo quando chegou ao Osvaldo de Oliveira. 
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 Referência à Leolinda Daltro. "A baiana [...] é precursora do feminismo no Brasil no século 19. Engajada na 

causa indigenista, separou-se do marido e viajou pelo interior do Brasil pregando a integração das populações 

indígenas por meio da educação laica. Foi escorraçada de Uberada, em MG, aos gritos de 'mulher do diabo'. 

Quando teve seu alistamento eleitoral negado, fundou o Partido Republicano Feminino. O objetivo era mobilizar 

as mulheres pelo direito ao voto. Morreu em um acidente automobilístico em 1935" (ORRICO; PASSOS, 2016). 
21

 Referência à Zilda Arns Neumann “uma médica pediatra e sanitarista brasileira, indicada várias vezes pelo 

governo brasileiro ao prêmio Nobel da Paz. Morreu, aos 75 anos, no terremoto do Haiti em 2010. Fundadora e 
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No movimento Sem Terra eu comecei já em 2007 [...] eu e [ESPOSO
22

], que 

ele já era de outros assentamentos. Sempre na luta, né. Aqui no Osvaldo eu 

vim em 2014, em junho de 2014 [...] O [ESPOSO] veio saber quando ele foi 

no Congresso, em Brasília, que já tava próximo deles vim pra cá, que eles 

tava lá no Cantagalo. Eu fui visitar eles lá também, quando tava lá. Cheguei 

a ir lá na linha, fui. [...] Aí de lá a gente veio pra cá (Entrevista – Zilda). 

Roseli
23

 se integrou ao MST bem jovem, acompanhando os passos da mãe que já estava 

na luta pela terra. Começou a sua inserção na capital e depois de mudou para o Osvaldo de 

Oliveira.  

Entrei no movimento eu tinha 16 anos. Entrei através da minha mãe, [...] 

antes dela entrar ela trabalhava em reciclagem, trabalhava na rua pra ajudar 

meu pai a sustentar a gente.  Ela conheceu uma pessoa que apresentou o 

movimento pra ela e ela saiu de casa pra realizar um sonho de muitos anos 

que ela teve de conquistar um pedacinho de terra, pra ela sair daquela vida 

difícil de tá catando recicláveis e tal. Aí ela deixou a gente em casa com meu 

pai e minhas irmãs, pra tentar realizar esse sonho dela que era de conquistar 

um pedaço de terra.  A gente ia visitar ela no acampamento e acabou que eu 

fiquei, acabei que eu acompanhei os passos dela, né. [...]eu entrei no 

movimento lá no Rio, em Paracambi, no acampamento Marli Pereira da 

Silva [...]. Aí falou que lá ia acabar e chamou a gente pra vim pro Osvaldo. 

Aí eu vim pra cá, já vai fazer 3 anos que eu tô lá, no Osvaldo (Entrevista – 

Roseli). 

Muitos foram os desafios que se colocaram e ainda se colocam na consolidação do 

Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira. E muitos também são os desafios que se põe na vida 

dessas mulheres que lutam dia-a-dia pela terra – tanto pela sua condição de trabalhadoras 

quanto por serem mulheres em uma sociedade de construção patriarcal e machista.  

É através da história dessas 6 mulheres (Dandara, Celina, Francisca, Zilda, Leolinda e 

Roseli) que analisaremos as questões de gênero que se apresentam no assentamento, de que 

forma afetam a participação das mulheres na militância e qual a importância e significado da 

realização de um trabalho exclusivo para mulheres. 

                                                                                                                                                                                     
coordenadora internacional da Pastoral da Criança, organismo que tem como objetivo a promoção do 

desenvolvimento integral de crianças entre 0 e seis anos de idade, Zilda ajudou a derrubar a mortalidade infantil, 

no Brasil, de 62 por mil (na década de 80) para 20 por mil" (ORRICO; PASSOS, 2016). 
22

 Nome suprimido para preservação da identidade da pessoa citada na entrevista. 
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 Referência à Roseli Nunes que “nasceu em 1954 e teve uma vida de lutas por uma reforma agrária justa. Rose, 

como era conhecida, nos últimos dias de gravidez, participou da ocupação da fazenda Annoni [...] Logo em 

seguida, liderou uma caminhada de 300 quilômetros até Porto Alegre onde ocuparam a Assembleia Legislativa, 

permanecendo acampados por seis meses, até ser dada uma solução para as 3 mil famílias que estavam na 

fazenda Annoni. Rose foi mãe da primeira criança a nascer no acampamento Sepé Tiaraju. Em 31 de março de 

1987, durante um protesto contra as altas taxas de juros e a indefinição do governo em relação à política agrária 

que se estendeu por vários municípios, um caminhão desgovernado investiu contra uma barreira humana 

formada na BR-386, em Sarandi, Rio Grande do Sul. O caminhão feriu 14 agricultores e matou outros 3, Iari 

Grosseli de 23 anos, Vitalino Antonio Mori de 32 anos e Roseli Nunes com 33 anos e mãe de três filhos" (CPT, 

s/d). 
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3.2 – A questão de gênero no Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira e o significado do 

trabalho com as mulheres 

Em fevereiro de 2015 foi realizada uma reunião de planejamento anual no assentamento 

PDS Osvaldo de Oliveira, que contou com membros da direção estadual, do projeto de 

extensão “Assessoria interdisciplinar em saúde e cidadania a movimentos populares” da UFF 

de Rio das Ostras e os assentados que estão à frente dos setores e dos núcleos em que se 

organizam o assentamento. Nessa reunião, a direção estadual pautou, além na necessidade da 

organização da produção nos moldes do Projeto de Desenvolvimento Sustentável, a 

necessidade da formação política da juventude e das mulheres, que são direcionamentos 

políticos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Além disso, os docentes e 

alunos que desenvolviam as atividades por meio do programa de extensão também notavam 

um conjunto de demandas que envolviam questões de gênero que vinham sendo manifestadas 

pelas mulheres. 

Reconhecendo a importância dessas demandas, o programa construiu um projeto que 

garantisse às mulheres do assentamento um espaço exclusivo para elas, para que construíssem 

o debate acerca das questões de gênero e também oficinas que ensinassem ofícios que 

pudessem ser revertidos em geração de renda, a fim de construir possibilidades de maior 

independência financeira, além de construir novos conhecimentos. O trabalho sempre se 

desenvolveu na perspectiva de fomentar possibilidades de organização dessas mulheres na 

busca por seus direitos e no combate às relações desiguais socialmente construídas que 

oprimem as mulheres (MARRO e VAZ, 2015). O grupo de mulheres que vêm participando 

das ações desse trabalho hoje o reconhecem como um coletivo, o Margaridas do Carukango: 

Margaridas, como referência à luta das mulheres camponesas e Carukango como referência a 

um antigo quilombo perto das terras do assentamento, do qual os companheiros encontraram 

vários vestígios de sua existência quando chegaram ao local, como nos explicou Roseli. 

O trabalho começou a ser implementado já em 2015, por meio de um esforço 

multidisciplinar de profissionais da educação, do Serviço Social e da Enfermagem, que 

tinham por objetivo atingir a totalidade das demandas dessas mulheres. Como explica uma 

das docentes envolvidas no trabalho: 

Foi um desafio dialogar com essa questão da geração de renda. Levantamos 

as necessidades e as expectativas das companheiras, apareciam questões que 

continuam pendentes, questões que continuam sendo demanda delas. Desde 

já apareceu a questão do artesanato como uma possibilidade de geração de 

renda, inclusive aproveitando alguns produtos da natureza, bem na lógica do 
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PDS, como foi a bananeira, as folhas do próprio milho, enfim, fibras da 

bananeira, os produtos produzidos inclusive para fazer compota. E a partir 

daí a gente começou a organizar essas atividades que levou a proposta que 

acompanharia com formação política. Começamos a buscar a parceria de 

alguns companheiros, companheiras que pudessem contribuir com essas 

atividades e a ideia era um pouco dialogar com o interesse imediato 

vinculado com a geração de renda, mas também começar a problematizar 

algumas questões (Entrevista – Docente). 

Dessa forma, o trabalho inclui ainda: atenção à saúde da mulher – com foco nas 

demandas particulares da mulher do campo -; acesso às políticas públicas; e qualificação da 

participação delas nos espaços de debates de tais políticas, a fim de fortalecer o protagonismo 

e organização delas enquanto trabalhadoras sem terra. 

Para sua realização, construiu-se uma metodologia para os encontros que pudessem dar 

conta dessa totalidade das demandas. Assim, as oficinas se davam em dois momentos 

diferentes. Primeiramente ocorriam atividades de aprendizagem de ofícios para novas formas 

de renda e organização de suas produções, que eram intercaladas com atividades voltadas para 

a cultura e lazer, atenção à saúde da mulher e o acesso às políticas públicas – sempre 

envolvendo a participação que parceiros que pudessem integrar o trabalho, como profissionais 

da rede pública de serviços. Dando continuidade ao trabalho, realizavam-se os momentos de 

formação política, onde - por meio de recursos audiovisuais, exibição de filmes, fotos, 

documentários, literatura, entre outros – fomentava-se o debate acerca das opressões de 

gênero, a violência contra a mulher e a reprodução do machismo no próprio assentamento, 

estabelecendo relações com suas histórias de vida enquanto mulheres e trabalhadores sem 

terra (MARRO e VAZ, 2015). Atualmente, as condições físicas do assentamento e os grandes 

cortes de investimentos que estão sofrendo as universidades, dificultam cada vez mais a 

realização do trabalho nesses moldes. Agora, geralmente os trabalhos são concentrados 

apenas em um dia e os recursos audiovisuais são mais escassos, mas nunca se deixou de por 

em prática o direcionamento de um fortalecimento dessas mulheres por meio da formação 

humana e política. 

Praticamente todas elas citaram a importância do momento de aprendizagem do 

artesanato para conquistar uma maior independência financeira, uma demanda que sempre foi 

muito forte quando se começou a construir o trabalho.  

Eu achei, eu acho que foi bom. É bom fazer o trabalho de artesanato que é 

uma fonte de renda. Que vai sobrar, né? Aí a pessoa pode fazer, pode vender 

pra arrumar um dinheiro, um pão de cada dia, né. Acho bom, uma fonte de 

renda (Entrevista - Leolinda). 
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[...] o artesanato ele agrega valor. Você não adianta vender uma mercadoria, 

se você não agregar valor a aquela mercadoria.  E você só a aprende a 

agregar valor a mercadoria se você participar dessas instâncias, junto com 

outras pessoas que estão tentando fazer isso.  Então, lá dentro da minha casa 

sozinha jamais eu vou conseguir isso. [...]. Então quando as pessoas abrirem 

o olho que não é só ter mercadoria, e sim elaborar aquela mercadoria, 

agregar valor a mercadoria, que ela vai tá ganhando muito mais. Se ela abrir 

o olho pra isso, ela vai ver que é bom e que sozinha e difícil (Entrevista - 

Dandara). 

Ah, é muito importante. Porque não tem só jovens, tem mulheres mais de 

idade, que não consegue mais tanto trabalhar com enxada, foice. Aí é um 

espaço que tem como ela arrumar um dinheirinho pra não precisar de 

depender de ninguém, de homem; e poder arrumar um recurso, e poder tem 

um espaço pra ela se expressar, achar o que que ela gosta, o que que ela não 

gosta, do que que ela pode fazer como mulher  pro movimento, o que que ela 

pode participar, o que ela pode se inserir, estar mais incluída nos espaços 

(Entrevista - Roseli). 

Esta última fala de Roseli nos dá uma dimensão muito importante que o trabalho 

desenvolveu em direção ao enfrentamento às questões de gênero: durante as entrevistas, elas 

citaram como o espaço se torna importante principalmente para o momento de troca entre 

elas. De como um espaço somente de mulheres e em que elas aprendem um novo ofício que é 

valorizado, elas desenvolvem a auto estima, a valorização do trabalho feminino e a sua 

valorização enquanto mulher. De como esse trabalho desenvolve independência, autonomia, 

formação, cuidado, expressão e crescimento. 

[...] nós devemos nos espelhar na coisa boa. Igual aquelas flores, né. Os 

outros olharem “Poxa, olha as mulheres fazendo as flores lá linda, eu vou 

fazer também”. Então é lindo isso. É uma honra pra gente (Entrevista - 

Leolinda). 

E quando a gente tá mexendo com artesanato a esquece de qualquer outro 

problema, e é muito bom! Muito bom trabalhar com artesanato. São pessoas 

assim, muito generosas, pessoas que nos atende muito bem, e trata a gente 

com carinho e com amor, e isso é muito gratificante (Entrevista - Dandara). 

 

Se torna presente também que o trabalho dá a elas um momento de lazer, em que elas 

podem se ausentar das exaustivas rotinas de trabalho para repensar sobre elas mesmas. E isso 

tudo contribui para que elas possam começar a questionar o seu espaço enquanto mulheres, ao 

que elas estão sujeitas, a desnaturalizar desigualdades e repensar no que reflete na sua atuação 

na luta. 

Numa fala de Dandara ela nos explica como um espaço somente de mulheres é 

importante pela identificação. A identificação de que as mulheres vivem as mesmas situações 
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e essas são diferentes das que vivenciam os homens, fazem com que elas tenham dificuldades 

de se abrir num grupo misto. 

Pra mim foi ótimo, muito bom. Porque às vezes quando tá no meio dos 

homens, de outras pessoas, assim, eu sou uma pessoa um pouco inibida, 

tenho vergonha às vezes de falar. E quando tá só eu e as mulheres eu sinto 

que tô falando com pessoas que passam pelo mesmo dia a dia, pelas mesmas 

coisas que eu ou vai passar. Então eu me sinto mais à vontade! Pra me abrir, 

pra falar alguma coisa de mim e é um espaço necessário. Eu acho muito 

necessário esse espaço, né, quando à vezes os homens ficam até um pouco 

enciumados “ah, eu também queria participar”, mas eu acho que esse é um 

espaço que a gente tem nosso pra gente poder desabafar, falar alguma coisa 

que mulher entende da outra, e que os homens às vezes não tem, assim, o 

mesmo entendimento. E às vezes a gente passa por coisas aqui, né, pessoas 

ainda ignorante, ainda diz é... “ah, você não trabalha igual a mim”, “ah, 

mulher tem que fazer isso, ou fazer aquilo” então a gente tem isso aqui 

dentro ainda. Mas é com esse espaço que a gente vai construindo e ganhando 

força, e ganhando um respeito, e pra chegar pros nossos companheiros e 

dizer “Não, vocês podem fazer isso, mas a gente também faz isso. Vocês 

fazem isso lá, mas a gente consegue agregar valor cá”. Então é aí que a gente 

mostra nossa diferença [...] E às vezes eles não tem tanta criatividade, tem 

mais força, mais coisa, mas não tem aquela criatividade que a gente tem. E 

acaba chegando os dois juntos na mesma ponta. Então se for botar na 

balança, vai pesar igual. E aí é isso que a gente tem que pensar pra ir 

construindo e botando na cabeça deles (Entrevista – Dandara). 

Então, o espaço se torna extremamente necessário para a formação política e o 

desenvolvimento do processo de consciência das mulheres. E como qualquer ação que 

enfrenta o privilégio masculino de serem “donos” de todas as situações, de predominância 

sobre as mulheres, esse espaço também causa incômodo. É reflexo do que nos esclarece 

Saffioti (2004) sobre as consequências de uma estrutura patriarcal, que se traduz na 

dominação do homem sobre sua família. A ele pertence o poder, as decisões, os corpos e a 

vida de sua mulher e filhos. E produto direto do patriarcado é o machismo, que perpetua a 

ideia da dominação e superioridade masculina (SETOR DE GÊNERO MST, 2015). 

Sua fala mostra ainda como o trabalho feminino é depreciado, e como que a divisão 

sexual do trabalho – que determina a elas somente certos tipos de trabalho – somada ao 

machismo, colocam os homens em posição de julgarem o seu trabalho como superior aos 

delas: “E às vezes a gente passa por coisas aqui, pessoas ainda ignorante, ainda diz é... ‘ah, 

você não trabalha igual a mim’, ‘ah, mulher tem que fazer isso, ou fazer aquilo’ então a gente 

tem isso aqui dentro ainda” (Entrevista – Dandara). E é no regime patriarcal que encontramos 

as origens desses elementos que são naturalizados. O regime que trata de uma superioridade 

do homem supõe a “segregação ocupacional” da mulher e “sua marginalização de importantes 

papéis econômicos e político-deliberativo” (SAFFIOTI, 2004, p. 106). Por isso “é 
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imprescindível o reforço permanente da dimensão histórica da dominação masculina para que 

se compreenda e se dimensione adequadamente o patriarcado” (SAFFIOTI, 2004, p.104). 

Mas a docente que acompanha esse trabalho com as mulheres traz uma reflexão 

importante sobre a particularidade das mulheres do assentamento: 

Especificamente quando a gente trabalhou sobre a divisão sexual do 

trabalho, apareceram pra mim questões muito ricas. Contraditórias, claro, 

que tem a ver tanto com organização... o peso que a mulher tem do trabalho 

doméstico, como esse trabalho doméstico é um trabalho invisível geralmente 

pros homens, mas não invisível pra elas. Tanto é que fizemos uma dinâmica 

muito interessante no qual elas deveriam listar todo o trabalho que elas 

faziam ao longo do dia pra ver se elas incorporavam como trabalho o 

trabalho doméstico. Que é um trabalho invisível, não pago, considerado 

como não trabalho, considerado um trabalho menor, inclusive. E aí foi bem 

interessante porque todas elas colocaram na mesma lista desde o trabalho na 

produção, na área até o cuidado na horta, em casa, as tarefas domésticas... 

então esse não é um trabalho invisível pra elas, porém é um trabalho não 

considerado como trabalho pra grande maioria dos companheiros 

(Entrevista – Docente). 

A naturalização da obrigatoriedade do trabalho doméstico fica muito clara também na 

fala de Celina, que mesmo morando sozinha, não coloca em primeiro lugar que ela deve 

realizar o trabalho doméstico porque só tem ela na sua própria casa, mas pelo fato de ser 

mulher. Quando perguntei se as atividades de casa interferiam na participação dela no espaço 

de mulheres, ela respondeu: 

Olha, eu vou ser sincera pra você. Não é que esse espaço, por exemplo, 

quando vocês vêm, que me atrapalha, eu não gosto do trabalho de dentro de 

casa! Não é quando tem só, quando vem não. É que eu não gosto! Eu faço 

porque eu sou mulher! E eu também moro só. Por isso que eu sou obrigada a 

lavar, cozinhar... [...] Eu sou mulher, mas eu não gosto não. Eu faço porque 

eu sou obrigada fazer, mas eu não gosto! (Entrevista – Celina). 

É de suma importância na análise da participação das mulheres nos processos de luta o 

debate da divisão sexual do trabalho e a dupla – ou até tripla- jornada de trabalho a que são 

submetidas devido a isso. Para além da questão latente do tempo que dispõem para se dedicar 

as ações, essas relações se tornam funcionais ao desenvolvimento da sua exploração na 

sociedade capitalista. A utilização da mulher como instrumento de reprodução do capital está 

tanto na sua exploração como classe trabalhadora, quanto quando desempenha um papel de 

manutenção da força de trabalho masculina e de reprodução biológica (ALBURQUERQUE; 

CUNHA, 2013 apud MARRO; VAZ, 2015) e isto está refletido na divisão sexual do trabalho. 

O próprio Movimento reconhece que pela dupla jornada de trabalho a que são expostas 

pela divisão sexual do trabalho e a essa organização reforçada no interior da família, elas 
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possuem menos oportunidades do que os homens de se inserirem em espaços de formação, 

cursos básicos e cursos de formação mais prolongados que demandam viagens (MST, 2010). 

Das mulheres entrevistadas, apenas duas não moram sozinhas: Roseli e Francisca. Mas vivem 

apenas com seus companheiros – sem os filhos. E isso pode ter sido determinante para que 

não tenha surgido tanto nas entrevistas a relação direta da dificuldade da responsabilidade 

pelas atividades do âmbito doméstico com a participação nos espaços de formação e decisão 

do assentamento. Por isso não é possível afirmar que essa relação não ocorre no 

assentamento, dado que a dinâmica das mulheres que moram com os filhos, netos e 

companheiros é bem diferente. Além da constatação dessa relação refletiva na vida das 

mulheres do assentamento por meio da observação participativa das atividades desenvolvidas 

desde 2015. As duas declararam: 

Assim, atrapalha quando é muitos dias fora de casa, não é nem pelo fato de 

eu ter que fazer as coisas de casa.  Porque a pessoa não vai querer que eu 

fique tanto tempo fora de casa, entendeu? Mas eu acho que esse mal tá pros 

dois lados [risos] (Entrevista – Roseli). 

Não.  A gente... a gente dividi, né, o trabalho em casa, quando tem uma 

assembleia, geralmente tá todo mundo aqui. Em reunião tá todo mundo. 

Quando vai sair pra fora assim, geralmente tá sempre eu e ele, que é difícil 

quando vai só um o outro não vai. Só quando vai ficar muitos dias. Aí 

alguém tem que ficar por conta dos bichos que a gente tem.  (Entrevista – 

Francisca). 

 Mas deve-se pensar também que Roseli declarou que foi a aproximação com os 

debates que discutem as relações de gênero que foi possível mudar as relações da divisão do 

trabalho doméstico dentro da sua casa, porque antes disso a responsabilidade ficava toda para 

ela. E Francisca também tem uma postura diferenciada: ela já não reconhece o trabalho 

doméstico como responsabilidade somente dela: “A gente divide o trabalho em casa, quando 

tem uma assembleia, geralmente tá todo mundo aqui” (Entrevista – Francisca). 

 Mas repara-se ainda uma consequência da naturalização do trabalho doméstico como 

feminino: ao ser reportado para um homem, ele aparece como “castigo”. E quando é com a 

mulher, apenas como trabalho. 

Lá é mais é o meu marido que é castigado, eu gosto de castigar ele! Eu 

gosto! Ele levanta cedo, faz café, alimenta as galinha, vai na horta, levanta 

dali, e já vai buscar uma lenha, e se bobear faz a comida, daí é mais é ele. 

Mas é tudo dividido (Entrevista – Francisca). 
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A naturalização dessas relações desiguais de gênero é a maior dificuldade para o 

processo de formação de uma nova consciência. Não só no que diz respeito à divisão do 

trabalho, mas no que diz respeito diretamente à sua organização e atuação política.  

Eu participo, mas não dou muita opinião nisso. Já [ESPOSO]
24

 participa 

mais do que eu dessas coisas. Aí toma a frente de tudo, né. Ele participa: das 

assembleias, das reuniões, tá sempre presente em tudo. Tá sempre nos atos, 

sempre a gente tá lá dentro de tudo. Tudo que acontece ele tá de frente. Aqui 

exatamente as mulheres não participam muito não. Não sei, assim, como a 

gente já de antigamente, né, que não gosta muito de falar, a gente não tem o 

costume de falar. Quem fala mais é os homens! [...] Quer dizer, pra gente tá 

faltando isso mesmo. Dialogar com as pessoas, com a sociedade pra mudar 

isso pra isso acontecer. E a gente acha um pouco difícil. Ou vergonha! Mais 

é vergonha. Não é de saber falar, a gente sabe falar, mas na hora lá dá 

branco, "cadê?", a gente quer falar, mas... É chato isso, sabia? É horrível! 

(Zilda). 

Sobre esse espaço de falas, também desabafa Francisca: 

São muitas poucas mulheres que participam, e as opiniões aqui é assim, eu 

já senti muito isso, principalmente eu falando, particularmente eu falando, 

não dão muito crédito não. E às vezes eu já saí daqui até chateada.  Falo né 

“ah, tem gente que já deu alguma opinião...” “Ah, né assim não que funciona 

não!” aí vai lá e planta opinião dele. 

Mas por que os homens falam mais? Porque eles foram socializados dessa maneira. 

Como disse Dandara, “os homens às vezes não tem, assim, o mesmo entendimento” porque 

foram socializados de forma diferente: pra nunca terem medo de falar, pois são dominantes 

nessa formação societária patriarcal e machista. Também por isso devemos conceber a 

heterogeneidade da classe, pois ela se insere na história composta por sujeitos reais. Sendo 

assim, ela incorpora as diferenças que esses sujeitos carregam – socializados em uma 

sociedade desigual. Por isso é impossível negar que ela é atravessada por componentes como 

sexo, “raça” e etnia (CISNE, 2014). 

Até mesmo as estratégias do Movimento para promover a igualdade de gênero, podem 

ser lidas equivocadamente com essa naturalização: 

As mulheres sempre tem mais cuidado pra falar. Por isso que no movimento 

é tudo tem que ter o homem e a mulher junto. Porque a mulher tem sempre 

aquele cuidado pra falar com os mais jovens, com outras mulheres, com os 

mais idosos. E o homem às vezes fica até meio constrangido de conversar, 

entendeu? (Entrevista - Roseli). 

                                                           
24

 Nome suprimido para a preservação da identidade da pessoa citada na entrevista. 
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Essa diferenciação vem desde o modo como meninos e meninas são educados na nossa 

sociedade, como explica Mendonça (1998): 

Quando chega a puberdade as meninas são destinadas a desenvolver tarefas 

onde as condutas de colaboração se desenvolvem e as de competitividade de 

deixar para os meninos, o que é facilitado pelas mudanças do corpo e o 

sentimento e vergonha que cria nas meninas. Assim, os meninos se 

incorporam a jogos bruscos e competitivos, e as meninas, a tarefas delicadas 

e “bonitas”. A educação para as meninas as ensina a serem delicadas, a não 

serem agressivas, a serem solidárias, pacientes, para poder entrar nas regras 

do bom comportamento, senão a sociedade as desvaloriza. A conduta das 

meninas tem que ser reforçada pela aceitação social, ao contrário dos 

meninos que lhe é ensinado a serem competitivos, agressivos, fortes, 

inquietos. Isso explica a criação de habilidades diferentes (p.10). 

Então o espaço de formação política que proporciona o trabalho desenvolvido com as 

mulheres no assentamento é de extrema importância com vistas a ir na contramão dessa 

educação sexista. E o que elas relatam sobre a importância dos momentos de formação pela 

transformação que eles causam, só vem a reforçar essa afirmativa. 

É bom pra fortalecer, né. Porque o interesse que tem é que isso aqui muda, 

né. Muda. A pessoa muda de pensamento, né isso? Tem que mudar 

(Entrevista - Leolinda). 

Tem nos ajudado bastante aqui, né? Tem abrido muito nosso horizonte, a 

gente tá conseguindo enxergar melhor, tá conseguindo aprender tantas coisas 

boas (Entrevista - Dandara). 

É bom também, pra abrir a mente das pessoas, que a gente tá evoluindo em 

alguma coisa. Pelo menos nesses espaços. Tem que ver que não é um bicho 

de 7 cabeças. É sempre acompanhando e tá sempre vendo pra frente 

(Entrevista - Zilda). 

Eu acho importante. Eu acho que é tudo importante. Principalmente a gente 

falar um pouco mais da saúde da mulher, do sexo, dos filhos, do casamento. 

Porque parece que não, mas a gente vive problemas aqui dentro do Osvaldo 

relacionados a casamentos. E ninguém fala nada, porque ninguém vai entrar 

dentro da casa de um cidadão pra assistir o que que tá acontecendo lá. Mas 

de repente numa conversa, a gente trazendo as companheiras pra conversa, a 

gente vai descobrir algo. Eu sei que vai. E não é pouco, são muitos [...]E eu 

acho que isso aí é muito importante! Isso aí tinha que trazer sim. Isso é coisa 

que a gente não deveria deixar passar não. [...] é aquilo que eu te falei: ainda 

acho que é importante o papo. Até mesmo pra que elas possam ainda 

desenvolver ainda mais do que envolve (Entrevista - Francisca). 

Olha, assim que eu conheci ele [esposo] era bem comigo [o trabalho 

doméstico]. Mas, de uns tempos pra cá, até que a gente tá conseguindo 

conversar melhor, até acho que ele tá mais amadurecendo em relação a isso, 

por causa... até por causa desses debates, dos estudos, a pessoa acaba 

entendendo. Aí, tá bem dividido. Os dois trabalham na roça. Os dois 

trabalham em casa, os dois trabalham fora (Entrevista - Roseli). 
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Então esse trabalho é um movimento importante que tem gerado impacto direto na vida 

das mulheres do assentamento. As têm feito caminhar na direção de uma consciência coletiva 

feminista, do reconhecimento do que é construído socialmente pra mulher e no seu 

fortalecimento para enfrentar as amarras de uma sociedade machista. Pois 

imaginem se por muitos anos a mulher escuta que é inferior, acaba 

acreditando que é uma expressão “natural”. Mas ao ter oportunidade de 

outras ideias, reforça a necessidade de modificar o estado das coisas que 

durante muito tempo foi chamado de natural (MENDONÇA, 1998, p.7). 

É de se esperar que isso cause incômodo e embates no momento em que enfrenta uma 

ordem estabelecida e naturalizada, mas essa dinâmica deve ser compreendida como 

importante não só para ganho das mulheres que passarão a se entender como seres capazes de 

construir a história, mas para toda a classe, pois a luta que trava o movimento é universal: é 

por todos os trabalhadores. Foi importante 

gerar um espaço no qual nós pudéssemos, de alguma forma, ter um momento 

pra nós mulheres pra nos encontrarmos, pra trocarmos o que significa ser 

mulher, a contribuição específica das mulheres na história da construção do 

assentamento. Foi um trabalho que trouxe resistências num primeiro 

momento por parte de alguns companheiros porque havia uma percepção de 

que a gente estaria ali talvez criticando diretamente o companheiro A ou B, 

ou a própria figura dos homens. A gente tentou fazer uma série de reuniões, 

isso apareceu em alguns momentos de trabalho com os coordenadores ou 

com a própria comunidade na hora em que a gente apresentou a proposta, 

mostrando o tempo inteiro que essa proposta de trabalho não tinha a ver com 

esse questionamento, até porque a luta pela terra é uma luta universal. 

Porque os homens são os nossos companheiros e porque esse trabalho com 

as mulheres faz parte das iniciativas do Setor de Gênero [...] Enfim, 

apareceram várias questões que fazem parte do dia-a-dia da sociedade, na 

verdade, não é específica do assentamento e que trouxe um pouco esse 

momento de atritos com o resto da comunidade, sobretudo com alguns 

homens, e isso freou um pouco o trabalho com as mulheres. Também porque 

a gente entendeu que não é importante continuar a qualquer custo, a luta pela 

terra é uma luta comum (Entrevista - Docente). 

Dessa forma, identifico que a organização do trabalho com as mulheres neste formato 

foi fundamental para a luta dessas mulheres, dada que só a formação de uma nova consciência 

é capaz de produzir novas formas de construir uma sociedade livre de relações de exploração 

e opressão. E este é um trabalho constante mesmo para mulheres trabalhadoras inseridas em 

uma trajetória de lutas contra os desmandos de uma classe dominante.  

Como Mirla Cisne (2014, p.22) nos esclarece que “não basta pertencermos a uma classe 

no sentido de origem e mesmo situação, temos que levar em consideração a ação e a 

consciência que possibilitam a identidade de uma determinada classe”. Ou seja, o nascer 
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dentro de uma determinada classe, por si só, não é suficiente para que o sujeito tome 

consciência de pertencimento a ela, entenda os conflitos em relação a outra classe antagônica 

e dominante, e alinhe suas ideias na busca pela emancipação dos indivíduos.  

Os grandes instrumentos de dominação da classe dominante no campo se traduzem nos 

latifúndios, na monocultura, no alto padrão tecnológico e a produção voltada para exportação 

(ESMERALDO, 2013).  E eles implicam em um direcionamento onde: o ritmo ditado pelo 

mercado, o foco na produção de mercadorias e não de alimentos, a preocupação com a 

quantidade de produção e não com o respeito às condições naturais do ambiente, e o 

investimento em maquinários em detrimento do trabalho humano. Dentre suas consequências 

estão: o aumento das áreas de monocultura (como cana-de-açúcar, soja e laranja), a 

intensificação da mecanização da agricultura, aumento do emprego de mão-de-obra 

assalariada, e, claro, agravamento da situação de decadência da agricultura familiar 

(FERNANDES, 2001a). Além disso tudo, o avanço do capital no campo acaba por  “bloquear 

qualquer processo de democratização do acesso à terra, tal como a Reforma Agrária” (SETOR 

NACIONAL DE GÊNERO MST, 2015, p.11-12). E é ao tomar consciência do antagonismo 

de seus interesses a esse avanço do capital, que os companheiros que travam a luta pela terra 

passam a se identificar como classe trabalhadora, tornando-se a expressão do conflito de 

classes na luta pela terra. 

Ainda assim, a formação de uma consciência de classe na sociedade capitalista exige 

muito esforço para superar as barreiras das relações alienantes de trabalho e a ideologia 

dominante que está associada a ela, naturalizada e reproduzida pelos indivíduos em seu 

cotidiano. No caso das mulheres, essa dificuldade é duplamente reforçada, por ainda somar as 

dificuldades das desigualdades de gênero, que supõe a elas um determinado papel submisso. 

Não podemos ainda negar que a classe não é homogênea, que é formada por frações de 

classe, sujeitos históricos e indivíduos aos quais são permeados por diferentes tipos de 

relações que o sujeito pode ter naturalizado – como os diferentes papéis socialmente 

determinados a homens e mulheres na sociedade patriarcal e machista que vivemos. O que 

imprime a classe recortes como “raça”, etnia e gênero. 

Desse modo, podemos compreender que não é por pertencer à classe trabalhadora – e 

mesmo se constituir em um movimento social consciente das lutas de classes – que os sujeitos 

estão imunes à reprodução de relações de opressão lógicas ao modo de produção capitalista. 

Assim como afirma a autora 

há expressões de hierarquia no interior da classe trabalhadora, advindas da própria 

forma de organização da sociedade. As diferenças hierárquicas que a constitui são 
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apropriadas pelo capital na sua dinâmica de produção e reprodução de desigualdades 

associadas ao seu processo de acumulação. Dentre essas diferenças (transformadas 

em desigualdades na sociedade de classes) que compõe a classe trabalhadora, 

destacamos a do sexo (CISNE, 2014, p. 23). 

Isso nos leva à consciência de que as relações de opressão de gênero são reproduzidas 

nas mais diversas instâncias da realidade. Mas é aqui que se constitui o questionamento 

central deste artigo: a contradição de um movimento de luta pela terra com horizonte na 

emancipação humana reproduzir relações de opressões contra a mulher que, em maior ou 

menor grau, “passa a interferir de modo positivo para a atualização da sociedade competitiva, 

na constituição das classes sociais” (SAFFIOTI, 1979, p.35 apud CISNE, 2014, p.27). Não se 

trata aqui de fragmentar a luta ou a classe trabalhadora em duas partes separadas – homens e 

mulheres – “trata-se de analisar como as mulheres sofrem uma exploração particular, ainda 

mais intensa do que a dos homens da classe trabalhadora e que isso atende diretamente aos 

interesses dominantes” (CISNE, 2014, p.26) e que, sem essa consciência, compromete-se a 

luta do movimento. 

E o próprio engajamento na luta pela terra que promove o MST é o que permite a essas 

trabalhadoras e trabalhadores o avanço no processo de formação de consciência. Francisca é 

exemplo de como a ação política mudou a sua percepção sobre o movimento, a luta que trava 

e a identificação com a luta dos trabalhadores rurais sem terra: 

Pois é, eu sempre fui contra o MST. Eu achava que era um absurdo as 

pessoas invadir terra, tomar terra dos outros. Aí eu procurei me informar [...] 

eu fiz um cadastro, já comecei participar das reuniões, e aí eu comecei me 

interessar. Eu comecei ver que não era bem invadir terra dos outros, né, 

tomar posse da terra dos outros [...] E eu comecei a interagir, comecei a 

participar, e logo a gente foi convidada a acampar lá na Califórnia, em 

Cantagalo. E dali pra cá aquilo entranhou nas veias, no sangue, não sai mais! 

(Entrevista – Francisca). 

Como nos explica (CISNE, 2014) a identificação da classe não depende somente da 

posição dos sujeitos na produção (detentores dos meios de produção ou os que vendem a força 

de trabalho). Apesar de suas determinações partirem disso, não se resumem a ela. Depende 

também da sua posição no interior de certas relações sociais de produção e, ainda, do grau de 

consciência e da ação da classe nas lutas concretas. 

Marx ainda nos diz que para compreender o processo de consciência devemos entender 

que “não é o pensamento que determina a realidade, mas a realidade que determina o 

pensamento” (CISNE, 2014, p.34) e que “a dimensão política do ser social na condição de 

construtor da história, ainda que sob circunstâncias não escolhidas” (CISNE, 2014, p.35). 

Dessa forma podemos entender que os sujeitos e a realidade se afetam e se constroem 
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dialeticamente: assim como suas ideias são condicionadas pelas circunstâncias – o que 

espontaneamente levaria há uma reprodução das relações de reprodução vigentes – a 

dimensão política do ser social o permite ser autor de novas realidades em determinado 

momento histórico – sob uma base material que o permite ser. Dessa forma, a ação política é 

o que permite o sujeito a construir novas formas de consciência. 

A participação ativa da mulher do campo na luta pela terra faz com que se desperte em 

várias mulheres a consciência de um papel protagonista que desempenham na luta pela 

família camponesa, desencadeando “um processo reflexivo e formativo interno (ainda 

bastante limitado regionalmente) e junto às mulheres acampadas e assentadas para semear 

uma consciência política”. É a partir desse processo de consciência que se abre o horizonte 

para o seu reconhecimento enquanto mulher em luta, e é pela organização delas nessas 

condições que a conquista de seu reconhecimento e representação se materializam 

(ESMERALDO, 2013, p. 248-249).   

Celina reconheceu no MST o avanço que suas ações de luta permitem ao trabalhador: 

Porque o MST você entra pequenininho, mas se você tiver interesse, se você 

tiver interesse, você... você vai aumentando: você é coordenadora, você é 

supervisora... Então você vai aumentando, sabe? É como se fosse um degrau: 

você não entra de cima pra baixo, você entra, mas você vai subindo de baixo 

pra cima, até chegar lá em cima no topo. Então eu gostei porque no MST 

você estuda, você viaja, você assisti palestra, você tem reunião, se você tem 

filhos, você tem netos, e eles tiverem na idade da faculdade, eles ganham 

bolsa pra ir na faculdade no MST, entendeu? (Entrevista – Celina). 

No caso do Osvaldo de Oliveira, as condições materiais e estruturais são muito 

presentes como dificuldade para o avanço das ações de luta das mulheres, como relata Roseli: 

Porque o movimento ele inclui muito essas questões políticas, mas, na 

verdade, como tem essa dificuldade de transporte de levar às vezes uma 

quantidade maior de pessoas, fica às vezes o critério de levar quem faz parte 

dos setores e acaba tendo aquela exclusão de outras mulheres que não faz 

parte de nenhum setor e que seria de suma importância de participar às vezes 

de uma atividade política, em outra região, em outra área (Entrevista – 

Roseli). 

Ao não participar das instâncias internas, acabem não participando dos demais espaços; 

movimento esse influenciado diretamente pela falta de recursos, que acaba comprometendo a 

importante participação dessas mulheres na ação política, que incidiria diretamente no 

processo de formação da consciência. O próprio movimento reconhece que a pouca 

participação nos assentamentos, desencadeiam menor participação na luta, o e se reflete na 

baixa presença de mulheres na estrutura organizativa do movimento nas intâncias de nível 
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nacional e estadual – tudo isto se comparado aos homens. E é essa uma das suas justificativas 

para a necessidade e importância do Setor de Gênero no interior do movimento como forma 

de promover mais ações que envolvam as mulheres. Assim como também se justifica a 

necessidade e importância do trabalho com mulheres no PDS Osvaldo de Oliveira, como 

espaço de formação para construção de novas relações com participação ativa das mulheres. 

O conflito da falta de estrutura com a vontade de participação dessas mulheres fica 

evidente na fala das companheiras entrevistadas quando questionadas sobre a participação das 

mulheres do assentamento. Uma mesma companheira expressa de duas formas diferentes a 

participação das mulheres no assentamento. Quando a conversa estava mais voltada para a 

construção do espaço de aprendizado de novos ofícios, que é um dos principais afetados pela 

falta de estrutura, ela diz que a participação das mulheres: 

Eu acho que tá muito pouco, muito devagar! Eu acho que as mulheres do 

Osvaldo deveriam se reunir mais pra um trabalho. Trabalho artesanal, um 

trabalho no campo. [...] Mas eu não tô vendo isso, né. Então eu acho que tá 

muito devagar (Entrevista – Francisca). 

Mas quando a conversa se direcionou mais para a participação política das mulheres na 

luta, a mesma companheira declarou: 

As mulheres que eu vejo aqui no Osvaldo, elas são muito participativas! 

Muito comunicativas, muito ativas. Então, assim, de participar eu não vejo 

problema algum, com nenhuma delas. Eu vejo elas todas, né, é... ali, 

tentando se organizar, dando a sua sugestão, a sua opinião, trabalhando ás 

vezes, inclusive, junto com o esposo ou com a comunidade (Entrevista – 

Francisca). 

Roseli resume as consequências de como essa falta de estrutura afeta as mulheres: 

Acredito que as mulheres estão bem participativas, e eu acho que a gente só 

precisa de uma oportunidade melhor, de um apoio da prefeitura, de ajudar 

mais as mulheres em relação à autonomia, a trabalho... Que aí se a gente 

tiver um apoio, uma ajuda dessas, de o governo abrir áreas de feiras em 

locais mais próximos da nossa região, transporte dentro dos assentamentos, 

posto de saúde, acho que as mulheres vão participar bem mais dessas 

atividades [...] Aí as mulheres querem ter autonomia, e pra ter autonomia 

elas tem que ter recurso. E se não tem como vender os produtos, não tem 

como fazer dinheiro. Aí acaba ficando trabalhando ou fora, ou casa de 

família, acaba descentralizando o coletivo. Enfraquecendo, na verdade 

(Entrevista – Roseli). 

A partir destes depoimentos podemos identificar como ao mesmo tempo em que as mais 

diversas dificuldades na vida das mulheres promovidas pelas relações desiguais de gênero 

perpassam a vida das mulheres do Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira, o espaço de 
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mulheres vem contribuindo para construir uma nova realidade no protagonismo dessas 

mulheres na luta. O que só é possível por meio de uma organização coletiva.  

Como já citamos nesse trabalho, foi percebendo as dificuldades e impossibilidades da 

transformação de sua condição na sociedade de forma individual, que as mulheres passaram a 

integrar as lutas coletivas dos trabalhadores. E a integração nas lutas coletivas faz eclodir o 

seu potencial enquanto protagonistas das lutas e autoras ativas de uma nova realidade 

(Esmeraldo, 2013). 

Por isso é de suma importância que o movimento que trava a luta pela terra com vistas à 

emancipação humana reconheça essas formas de opressão de gênero, porque é a partir 

enfrentamento delas que as mulheres passam a se integrar de forma cada vez mais ativa na 

luta pela terra e a contribuir com a luta universal pela libertação da classe trabalhadora – o que 

só é possível também com a libertação das mulheres. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de construção desse trabalho de conclusão de curso se deu não apenas em 

2017, mas em toda a minha formação na universidade. A aproximação com novos conceitos, 

com novas leituras da realidade, a troca de experiências, as novas vivências, a militância, a 

desconstrução de muitas certezas e a constante construção de novos questionamentos 

confluíram para a realização desse trabalho. 

E cada momento foi uma nova descoberta: até mesmo quando achava que já havia 

construído um debate amplo o bastante em relação a gênero, a aproximação com a realidade 

de luta das companheiras do Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira, do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, me abriu um campo de reflexão completamente diferente.  

As constatações iniciais da reprodução de opressões com as mulheres no assentamento, 

por meio da observação, geraram um incômodo ainda não bem identificado, que resultou 

numa primeira tentativa de objeto de pesquisa como “analisar as relações de gênero em um 

movimento social misto (com participação de homens e mulheres)”. O desenvolvimento dos 

estudos e da participação no trabalho realizado no assentamento me levaram a entender o que 

realmente intrigava era a contradição da reprodução de opressões de gênero em um 

movimento que luta pela terra com vistas à emancipação humana e de que forma isso afeta a 

vida e a participação na luta dessas mulheres. 

A subestimação do trabalho do feminino, a invisibilização do trabalho doméstico, a 

naturalização dos papéis socialmente construídos para homens e mulheres, o não 

reconhecimento das capacidades das mulheres, a socialização sexista que educa mulheres para 

serem mais passivas e cuidadosas enquanto os homens são encorajados a serem fortes e 

agressivos são algumas das opressões que puderam ser identificadas na vida dessas mulheres. 

E com os debates construídos aqui, pudemos entender como tudo isto é fruto de uma 

sociedade de classes, patriarcal e machista que se fortalece com a submissão das mulheres. 

Dado isto, o principal objetivo desse trabalho consistiu em demonstrar como a luta pela 

terra que visa o fim do atual modo de sociabilidade e a construção de uma nova forma livre de 

opressões, necessariamente deve estar alinhada às pautas das lutas das mulheres. Não se tratou 

em nenhum momento de nomear ou culpabilizar determinados sujeitos, mas de reconhecer 

que essas relações são fruto de uma construção social e, por isso, podem ser superadas, a fim 

de fortalecer a luta do movimento. 
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E vem nessa direção o trabalho com as mulheres, que deu origem as Margaridas do 

Carukango, que se consolida como um novo instrumento de enfrentamento a essas opressões. 

Ao mesmo passo que a reprodução das opressões de gênero caminha na direção contrária do 

horizonte da luta do movimento, o trabalho com as mulheres vem fomentando ações que 

constroem novas formas de consciência que se aproximam cada vez mais da perspectiva de 

luta pela terra com vistas a uma nova forma de sociedade mais justa e igualitária. O trabalho 

vem consolidando cada vez mais a sua perspectiva de fomentar possibilidades de organização 

dessas mulheres na busca por seus direitos e no combate às relações desiguais socialmente 

construídas que oprimem as mulheres (MARRO e VAZ, 2015). 

A construção desse espaço ainda enfrenta barreiras tanto físicas – ligadas a falta de 

estrutura e recursos – quanto na resistência de alguns companheiros, o que é de se esperar 

com um movimento que questiona uma ordem que por anos foi naturalizada e põe em risco o 

privilégio masculino. 

Mas o engajamento de todos os sujeitos que constroem esse espaço mostra cada vez 

mais resultados que se direcionam na construção de novas formas de consciência que 

possibilitam entender a indissociabilidade da luta com vistas a emancipação humana em 

consonância com a luta das mulheres: não há libertação da classe com opressão da mulher. A 

luta é universal, é de todos os trabalhadores! 
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ANEXOS 

ANEXO 01 – Roteiro para entrevista semi-estruturada 

 

Identificação: (nome fictício)  

Idade: 

Núcleo familiar: (todos que residem na mesma casa - perspectiva de família ampliada da 

PNAS)  

Participação na luta pela terra: 

• Como se inseriu e há quanto tempo está no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra. 

• Como e quando se integrou na luta do Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira. 

• Inserção no Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira 

• Como é a participação nos espaços de organização e decisão do assentamento. 

• Como percebe a participação das demais mulheres na luta/organização do 

assentamento. 

• Desafios/problemas enfrentados para favorecer a participação das mulheres. 

Organização familiar 

• Como são divididas as tarefas do lar, cuidado com os filhos e a produção com os 

membros da família. 

• Reflexos dessa organização na participação da entrevistada nos espaços de formação e 

luta. 

Considerações à escolha da entrevistada: (se quer fazer mais alguma contribuição além do 

compartilhado pela entrevista) 

 


