
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE DE MACAÉ – ICM 

DEPARTAMENTO DE DIREITO DE MACAÉ – MDI  

CURSO DE DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

LARISSA CÉSAR ZAVATÁRIO 

 

 

 

 

 
MOVIMENTOS SOCIAIS COMO INSTRUMENTO DE LUTA - A ATUAÇÃO DO 

MOVIMENTO SEM TERRA (MST) NA AGRICULTURA FAMILIAR: Um olhar sobre 

gênero no assentamento Osvaldo de Oliveira (Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS) 

a partir da pesquisa-ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Macaé/RJ 

2020



ii  

LARISSA CÉSAR ZAVATÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOVIMENTOS SOCIAIS COMO INSTRUMENTO DE LUTA - A ATUAÇÃO DO 

MOVIMENTO SEM TERRA (MST) NA AGRICULTURA FAMILIAR: Um olhar sobre 

gênero no assentamento Osvaldo de Oliveira (Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS) 

a partir da pesquisa-ação 

 

 

 
 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao curso de graduação em 

Direito, do Instituto de Ciências da 

Sociedade de Macaé, da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Bacharel 

em Direito. 
 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Doutora Andreza Aparecida Franco Câmara. 

 

 

 

 

 

 

 
Macaé/RJ 

2020 



iii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



iv  

LARISSA CÉSAR ZAVATÁRIO 

 

 

 

 

 

MOVIMENTOS SOCIAIS COMO INSTRUMENTO DE LUTA - A ATUAÇÃO DO 

MOVIMENTO SEM TERRA (MST) NA AGRICULTURA FAMILIAR: Um olhar sobre 

gênero no assentamento Osvaldo de Oliveira (Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS) 

a partir da pesquisa-ação 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao curso de graduação em 

Direito, do Instituto de Ciências da 

Sociedade de Macaé, da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Bacharel 

em Direito. 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Profª. Drª. Carla Apolinário de Castro – UFF  
 

 
 

Prof. Dr. Paulo Brasil Dill Soares – UFF  
 

 

Prof. Me. Eduardo Castelo Branco e Silva 

 

 

 

 
Macaé/RJ 

2020 



v  

AGRADECIMENTOS 

 
 

Primeiramente, e sempre, agradeço a Deus, que me deu forças para suportar as delícias 

sem descansar, e dissabores sem sucumbir, durante os 5 anos longe de casa, da família e da 

minha Minas Gerais. Macaé era uma cidade estranha e até hostil, mas que me acolheu e, com 

isso, aprendi a amá-la como amo minha terra natal, e amar ou respeitar os que em minha vida 

passaram. Até aqui, “combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé” (2ª Tim 4:7). 

Agradeço a todos, sem exceção, que passaram em minha vida, seja para fins terapêuticos 

e prática da paciência e assertividade, seja para aprendizados e compartilhamentos gentis de 

alegrias e dores. Agradeço, em especial e com muito amor e gratidão, aos meus familiares. Aos 

meus pais que são meus exemplos de persistência nessa dura vida, e que me deram apoio 

incondicional mesmo sabendo de nossas limitações financeiras. Apoio psicológico vale muito 

em tempos de excessiva cobrança por produtividade, eles nunca duvidaram, sempre 

acreditaram, comigo, nos meus sonhos e em mim. Às minhas irmãzinhas, que sempre me 

preocupo em proteger, agradeço sempre pelo exemplo de leveza que quero trazer para minha 

vida. Amo vocês. 

Agradeço à minha vó coruja, que sempre acreditou na educação como forma de 

transformação social, me incentivou a estudar e perseguir meu maior sonho da Universidade 

Pública/Federal, com seu toque exemplar de amor, confiança, fé e fidelidade a Deus! Agradeço 

às minhas tias e tio que, além de apoiarem e acreditarem em mim e no meu sonho, sem qualquer 

obrigação, abriram mão de luxos e até mesmo necessidades, para me ajudar financeiramente 

por toda a graduação, vocês também fazem parte da realização desse sonho. 

Agradeço também à minha segunda família, que é família do meu amado noivo, que me 

acolheu como igual, com total apoio em nosso relacionamento, em minha carreira, e qualquer 

fosse a “parada”. Ao meu amor, em eterna construção, agradeço ao carinho, pelos mimos e 

apoio nos projetos mais importantes da minha vida, obrigada por ser exemplo de luta, coragem 

e superação para mim. 

Um parágrafo especial à minha “orienta-mãe”, que nunca deixa a peteca cair. Minha 

querida orientadora Andreza, que me trouxe equilíbrio na orientação não somente nas pesquisas 

científicas e neste TCC, mas na vida, como uma amiga, irmã e mãe. Obrigada por ter dispensado 

com tanto zelo seu precioso tempo a mim, sou eternamente honrada e grata. Você é uma mulher 

incrível que me inspira com seu exemplo. 

Agradeço aos professores que ajudaram a consolidar a base do meu conhecimento 



vi  

jurídico na UFF – Macaé, exemplos, na maioria das vezes, de amor pelo que fazem e pela 

manutenção da Universidade Pública de qualidade e para todos. Aos seres humanos incríveis 

que tive a oportunidade de cruzar por todas as pesquisas de campo realizadas, em sua maioria 

mulheres de luta e de guerra, o que tenho a oferecer é minha enorme gratidão pelo exemplo de 

comprometimento e garra e por seus ensinamentos, pessoas essas a quem também ofereço esse 

trabalho. 

À FAPERJ – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 

de Janeiro, pelo financiamento e renovação da bolsa, que viabilizou o auxílio no custeio da 

pesquisadora para desenvolvimento da pesquisa. Meu profundo agradecimento a essa 

instituição por abraçar e defender a ciência, a tecnologia e a inovação, colaborando 

favoravelmente ao desenvolvimento social, no combate à exclusão e na construção da cidadania 

por meio da pesquisa. 

Aos, não menos importante, amigos, que são os irmãos que escolhemos conviver, a 

todos, que citando, seria injusto porque certamente esquecerei de alguns, assim já me desculpo. 

De todo modo, e de um jeitinho mineiro e especial, agradeço à 2ª Vara de Família, Infância, 

Juventude e Idoso da Comarca de Macaé, que foi faculdade, porque lá passei 4 anos, dos 5 da 

graduação, aprendi muito, profissionalmente e pessoalmente. Obrigada! À Gabriella, Thaísa, 

Núbia, Paola, Karol, Ana Paula, Hermes, Emanuel e Isabella, todo meu amor, gratidão e 

especial carinho por dividirem comigo a vida, reclamarem comigo, ou ouvirem minhas 

angústias, reclamações e alegrias. Obrigada por terem sido abrigo em tantos momentos difíceis. 

A família é, sem dúvida, um privilégio, e os amigos, assim como quem escolhemos ter 

perto, são dádiva! Obrigada a todos pelo compartilhar. Todo meu apreço, carinho e admiração. 

Por fim, um apelo: justiça social, já! 

  



vii  

RESUMO 

 

O presente trabalho tem início com o projeto de iniciação científica iniciado em 2018, a partir 

do estudo de gênero no contexto do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), com foco 

na análise da agricultura familiar e da questão de gênero no Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável (PDS) Osvaldo de Oliveira, localizado no município de Macaé, no Rio de Janeiro. 

Utiliza-se principalmente a metodologia da pesquisa-ação, que, para além da revisão da 

literatura, a extensionista insere-se no contexto do MST. No capítulo 1, o foco será a motivação 

da escolha do tema e a importância do intercâmbio entre MST e Universidade e os elementos 

introdutórios a respeito do enfrentamento das mulheres. No capítulo 2, a abordagem se inicia 

no panorama histórico dos movimentos sociais, principalmente do MST, e estreita-se na 

trajetória particular do PDS, desde o conceito do Projeto de Desenvolvimento Sustentável até 

os embates judiciais que ainda estão presentes no momento de produção deste. O capítulo tem 

fim nas considerações a respeito de políticas públicas existentes e necessário ao grupo e às 

mulheres. Já o capítulo 3, que coloca fim ao trabalho, tratará das questões de gênero, agricultura 

familiar e agroecologia como ferramentas de emancipação das mulheres agricultoras, sobretudo 

do PDS. Trazendo à tona a importância do presente trabalho como forma de elo entre a 

Universidade e a sociedade e quanto ao tema estudado para promoção, transformação e 

emancipação de gênero. 

 

Palavras-chaves: MST; Gênero; PDS Osvaldo de Oliveira; Universidade; Políticas públicas. 
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ABSTRACT 

 

 

The present article begins with a scientific initiation project strated in 2018, from the 

gender study in the context of the Landless Workers Movement, focusing on the analysis of 

family farming and the gender issue at the Osvaldo de Oliveira PDS, located in Macaé, state of 

Rio de Janeiro. The action research methodology is mainly applied, which in addition to the 

literature review, the extension worker takes part part on the MST context. The chapter 1 is 

focused on the motivation for choosing the theme and the importance of the exchange between 

MST and the University as so the introductory elements regarding the confrontation of women. 

In chapter 2, the approach begins with the historical panorama of social movements and mainly 

of the MST, and narrows down the particular trajectory of the PDS, from the concept of the 

Sustainable Development Project to the judicial clashes that have been present until now. The 

chapter ends regarding considerations about the necessary public policies for the group and also 

the women. Chapter 3, which puts an end to this present work, will deal with issues of gender, 

family farming and agroecology, as tools for the emancipation of women farmers, especially 

the PDS. Bringing to light the importance of this work as a kind of link between the University 

and society, regarding the studied point, aiming to promote gender transformation as well as its 

emancipation. 

 

Keywords: MST; Gender; Osvaldo de Oliveira PDS; University; Public policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Quem você pensa que eu sou, aquele que você viu na TV? 

O que te faz pensar que sou tão diferente de você? 

Pois tenho família e filhos pra criar 

E sou eu que estou aqui, lutando pelo que é meu por direito 

Devo ocupar, devo produzir, devo resistir” 

(MST – Dead Fish) 

 

Na ocasião de um seminário realizado na UFF – Macaé, em que a pesquisadora teve a 

oportunidade de participar como palestrante da mesa redonda sobre as vivências 

experimentadas já como pesquisadora do assentamento PDS Osvaldo de Oliveira – objeto de 

análise do presente, foi relatado por esta que “no início da faculdade apenas perambulava pelos 

corredores sem entender o significado de tudo aquilo – que era um sonho, mas que foi na 

pesquisa e na extensão que encontrou seu lugar na academia, na produção e (re)conhecimento 

que a iniciação científica proporciona”. A escolha do objeto também vem da própria experiência 

da discente, tema a ser abordado em capítulo próprio. Elegendo importante também falar sobre 

o processo dos três pilares da Universidade Pública, – seu sonho desde garota –, sobretudo 

quanto à pesquisa e à extensão. 

O trabalho possui eixo central nos Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 

com análise específica da agricultura familiar e do Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS) Osvaldo de Oliveira, localizado em Macaé – RJ, analisando o movimento social. Embora 

o presente tenha o viés e recorte principal como sendo o de gênero, se preocupa, a todo tempo, 

em contextualizar e demonstrar o panorama geral do movimento como um todo, sobretudo no 

assentamento estudado, seu processo de construção inicial até seu estabelecimento como tal e 

a relação com a formação do MST no Brasil. 

A escolha do tema se deu em razão das próprias experiências da discente, que iniciou 

em outra ocasião o estudo de movimentos sociais – com o tema dos sindicatos e, 

posteriormente, estacionou na análise e estudo do MST, que inicialmente conhecia pela apenas 

superficialmente do que era o movimento, melhor, ouvia dizer, não conhecia. Momento que 

então nasceu o interesse pela compreensão do grupo e as indagações de como haveria de ser as 

relações de gênero dentro de um movimento social como o MST. 

O estudo pretende analisar a importância da agricultura familiar e a agroecologia na 

promoção e manutenção de equidade e emancipação de gênero, como também os 

enfrentamentos encontrados pelo grupo de mulheres do PDS, conjugado à análise de outros 

estudos de mulheres assentadas pelo país. Visando entender os processos a que são submetidas 
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e os seus desafios, não apenas quanto ao movimento e a agricultura familiar, mas como seu 

lugar de ocupação nos espaços e decisões enquanto atrizes sociais. Discutindo-se as implicações 

do ser mulher e os preconceitos sofridos ou não em razão do gênero, principalmente no campo 

e no próprio MST. 

Para efeitos deste estudo, adota-se a categoria movimentos sociais a partir da 

compreensão adotada por Maria da Glória Gohn (2011), que os entende como ações coletivas 

de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas da população se organizar e 

expressar suas demandas. Sendo assim, a relevância deste estudo reside no reconhecimento da 

grande diversidade de configurações, trajetórias, lugares sociais e bandeiras defendidas por 

esses movimentos, seus ideais e objetivos. Assim como a importância do estudo de gênero e 

como as mulheres são tidas nos processos de construção social coletivos, como é o caso do 

MST. Pois questiona-se se em um movimento como esse, que busca igualdade desde a 

repartição de terras, daria espaços às mulheres como iguais, nos processos decisórios e nesse 

acesso à terra. 

O presente trabalho também pretende contribuir na manutenção da ponte que será 

chamado de “extramuros” no contato da Universidade com o exterior – no caso o movimento 

social, e do MST portas à dentro da Universidade, universalizando espaços, criando elos, não 

barreiras entre a academia e a sociedade. Não à toa que o trabalho dedica parte do primeiro 

capítulo para exaltar e ressaltar a importância dos pilares da Universidade Pública. 

Desse modo, a hipótese central deste trabalho consiste em partir da análise do papel das 

mulheres trabalhadoras rurais no MST, como são tidas no movimento, e se possuem ou não vez 

e voz. Isso porque levanta-se como hipótese que em um movimento como o MST haveria de 

ter maior isonomia em gênero do que as relações de gênero fora de um movimento social. Além 

disso, entende-se que as maiores ou menores possibilidades de geração de novos direitos em 

uma sociedade relacionam-se à existência ou não do grupo ter voz e ter vez, que, por esta 

análise, só se consolidaria havendo um Estado Democrático de Direito permitindo a sociedade 

civil se expressar com liberdade e reivindicar seus interesses e necessidades. De modo que, ao 

manifestar seus conflitos sociais, equacione suas demandas materiais e simbólicas, como 

entende Scherer-Warren & Lüchmann (2004), que invariavelmente se dão por grupos de 

pressão e com o alcance dos direitos já resguardados constitucionalmente, seja pela 

implementação de políticas públicas, seja pelo reconhecimentos e efetivação de direitos 

previamente existentes. Em razão disso, o recorte de gênero se estabelece junto à análise do 

movimento quanto ao assentamento Osvaldo de Oliveira. 

Outros aspectos acabam por tangenciar o presente trabalho, já que não se fala em 
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existência humana digna, seja no urbano ou no rural, sem o direito à alimentação saudável; à 

moradia; à saúde, à educação e ao meio ambiente. Embora estes não sejam os temas centrais, 

serão apresentados registros a respeito, pois são indissociáveis às discussões a respeito do MST, 

mas sem a pretensão de esgotá-los. 

A metodologia adotada, dentre a revisão de bibliografia, está a chamada pesquisa-ação, 

por meio do Estudo Interdisciplinar de Vivência Campesina (EIV), atua nas atividades do e 

para o movimento enquanto pesquisa, no campo e na Universidade, conjuntamente, como será 

melhor explicado ao decorrer do texto. Observando-se o conjunto de história oral individual e 

coletiva do grupo, sobretudo de mulheres, tanto pela pesquisa e observação, como pela 

participação por meio do EIV, da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária (JURA) 

e das Feiras Solidárias Agroecológicas (FSA’s), tomando nota principalmente das falas das 

assentadas nos eventos, atividades e conversas informais, de modo a construir a memória desse 

coletivo que viabiliza o trabalho. Muitas foram as importantes literaturas utilizadas, até mesmo 

para a análise a ser feita, tanto quanto possível, considerando o panorama geral de mulheres 

assentadas no Brasil. No entanto, a literatura usada como base para tal, e que merece destaque, 

foi a tese de doutorado de Emma Siliprandi (2009) e seus demais escritos. 

Desse modo, o trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, busca-se 

trazer a importância precípua da Universidade Pública; os chamados pilares do ensino, pesquisa 

e extensão, com enfoque primeiro à extensão e pesquisa, respectivamente, pois são por meio 

desses importantes alicerces que o presente foi estruturado e consolidado como tal, desde 

quando ainda era um Projeto de Iniciação Científica até na finalização deste trabalho. A partir 

da conceituação e análise desses pilares, será explicitado o extramuros, que foi chamado de ir 

e vir do campo e da cidade, com o desenvolvimento das principais atividades de campo no MST 

e na UFF – Macaé, com a participação do movimento e da extensionista no EIV, nas FSA’s e 

na JURA. Finalizando com uma breve análise do grito de guerra “mulheres no tanque – de 

guerra!”, entoado pelas mulheres do MST, buscando-se verificar sua efetividade e implicações, 

assim como sua aplicabilidade no plano fático, levantando uma indagação prévia do que será 

tratado no capítulo 3. 

Já o capítulo dois cuidará do processo de formação do MST, e mais detidamente da 

formação do PDS Osvaldo de Oliveira. Iniciando-se com uma breve introdução histórica a 

respeito dos movimentos sociais e do MST no Brasil, e à jornada de acampado a assentado, 

partindo para o conceito de Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) e a longa trajetória 

do assentamento Osvaldo de Oliveira, do aspecto judicial e análise do processo até o 

fechamento deste trabalho. O capítulo tem fim na análise das políticas públicas, no que são e 
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como se constituem por meio de seus atores precursores, incluindo o movimento como tal, e 

como poderia e deveria se consolidar para o fortalecimento do grupo e das mulheres inseridas 

no contexto do MST. Trata-se de um convite à reflexão do que ainda pode e precisa ser feito. 

Um chamamento a se pensar as necessidades do grupo, sobretudo o coletivo de mulheres, se 

haveria direitos a serem efetivados, a necessidade de criação de direitos, ou ambos. 

O último capítulo traz as principais análises a que se propõe o presente. No capítulo três, 

será tratada a questão de gênero na agricultura familiar e agroecologia no Brasil; os dados e 

análises encontradas; as conceituações e as necessidades para efetiva emancipação de gênero. 

Buscando-se compreender, enxergar e demonstrar a mulher rural como agente de transformação 

e o protagonismo das mulheres do PDS Osvaldo de Oliveira, sempre presente nas atividades 

desenvolvidas e que serão demonstradas. A pergunta que fica deste capítulo, dentre tantas 

tentativas e tratativas sobre gênero desde o último século, é a existência ou não de igualdade 

entre homens e mulheres em um movimento como o MST e como poderiam ser superadas, ou 

se será tema a ser tratados infindavelmente sem plena resolução. 

Frisa-se que as análises foram feitas a partir de percepções da extensionista sobre o 

grupo de mulheres do PDS Osvaldo de Oliveira e revisão de literatura, inclusive da percepção 

e pesquisas de outras pesquisadoras a respeito do mesmo grupo, como exemplo dos estudos de 

Lívia Vaz (2017), que em muito contribuíram para o presente. Outrossim, importa dizer que o 

presente não tem a pretensão de esgotar tema tão complexo como é os dos movimentos sociais, 

no caso, do MST e, principalmente, o de gênero, tampouco trazer conclusões definitivas. O que 

se pretende é que todos possam fazer reflexões da constante e permanente necessidade da 

discussão de igualdade entre gêneros em todos os espaços, do urbano ao rural. No entanto, a 

conclusão prévia que se atreve a trazer é única, e é sobre a necessidade e importância da 

permanente ponte entre a Universidade e o movimento, e o tremendo valor dos pilares do 

Ensino Público para os discentes e toda a comunidade, como será trazido. 
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CAPÍTULO I 

PESQUISA E EXTENSÃO NA COMUNICAÇÃO DE DENTRO PARA FORA E DE 

FORA PARA DENTRO 

 

No mundo globalizado em que vivemos algumas aspirações têm atravessado as 

demandas e lutas em segmentos sociais diversos, e a ampliação da democracia advém de uma 

busca de participação da sociedade e do reconhecimento de diferenças socioculturais. A 

institucionalização de demandas em direitos humanos (SCHERERWARREN, 2004) é 

imprescindível para a garantia da democratização de direitos e de espaços, e consequentemente 

da cidadania. O MST, por meio de suas bandeiras e lutas, busca maior participação nos 

ambientes, visando alcançar o aumento de políticas públicas em direitos humanos, levando em 

conta o contexto em que se encontram e seus objetivos de lutas, que serão tratados no capítulo 

2. 

Por óbvio, muitas vezes, isso depende também do próprio engajamento dos que estão 

ao redor e apoiam as causas sociais (CÂMARA & ZAVATÁRIO, 2020), e por isso a luta do 

movimento propriamente dita deve ser reconhecida e estudada para viabilizar, tanto quanto 

possível, colaborações aos grupos sociais, ainda que seja desmistificando conceitos pré-

concebidos a respeito destes. No presente trabalho, busca-se ainda compreender a questão de 

gênero que se encontra inserida no contexto do MST. Sendo assim, e considerando as 

necessidades de efetivação de garantias, o que se propõe neste capítulo é entender os 

mecanismos que a universidade pode oferecer como subsídio para tais estudos, com o fito de 

compreender o papel da comunicação entre a instituição de ensino e o corpo social. No estudo 

em comento, a comunicação com o MST sob o olhar de gênero visa concretizar possíveis 

cooperações com as lentes e ferramentas disponíveis da universidade. 

O artigo 207 da Constituição da República Federativa do Brasil informa que as 

universidades gozam de autonomia didático-científica e que obedecerão ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 1988), pilares da universidade 

pública que viabilizam em muito a formação superior profissional-cidadã e que não se atém 

somente à dogmática, no caso do direito ao enrijecimento da lei. 

O grande questionamento do papel da universidade permeia o que se entende por esses 

três pilares e as atividades acadêmicas a serem desenvolvidas pelos docentes e discentes, e que 

podem ou não culminar na consolidação do processo de um ensino científico, cultural e 

humano, desempenhando papel transformador entre sociedade e universidade (BRASIL, 1988). 
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A universidade detém o conhecimento (formal-científico) e o transmite através do 

ensino ao seu corpo discente; da pesquisa, aprimorando, consolidando e produzindo novos 

conhecimentos; e pela extensão, com a socialização desses conhecimentos existentes, que por 

feliz consequência, acaba por democratiza-los. De igual modo, possibilita novas descobertas à 

comunidade e com ela. Dessa forma, os pilares da universidade cumprem as tarefas da produção 

do saber, integração social, inovação tecnológica, difusão da ciência e da cultura, 

desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de ensino, além das redes e de 

encontros legítimos com diferentes setores da sociedade (SANTOS, 2010). 

Nessa transferência de conhecimentos, a universidade, considerada em seus recursos 

humanos, aprende sobre o funcionamento e dinamismo, os valores e a cultura do grupo 

estudado, sobretudo no caso da extensão, que consiste também em objeto deste trabalho. “Dessa 

forma, a universidade deve planejar e executar as atividades de pesquisa e extensão respeitando, 

e não violando, os valores e a cultura popular” (PEREIRA, 2010, p. 12). Além de desmistificar 

que a extensão seria apenas para, e supostamente, levar conhecimento a alguma outra 

comunidade, movimento ou grupo de pessoas, quando na verdade o que deveria ser buscado é 

a permuta entre a (o) extensionista e o público-alvo e vice-versa. 

Por intermédio da extensão, a universidade influencia e é influenciada pela comunidade, 

possibilitando uma troca de valores mútua (PEREIRA, 2010). Portanto, como se denota, o fazer 

universitário que se cinge no ensino, pesquisa e extensão, são papeis indissociáveis para o 

ensino superior em universidades. Seja para levar de dentro da instituição para fora alguma 

contribuição e, principalmente, ao retorno de campo devolver à própria universidade, não só os 

resultados da pesquisa, como também o aporte que a comunidade pesquisada agrega ao 

pesquisador como ser humano, independente de cientificismo. Esse trabalho, é focado na 

modalidade da pesquisa-ação, um método utilizado e consistente no conhecer e atuar, com o 

fim de transformação com a comunidade, não somente para ela, permitindo maior articulação 

entre os componentes das atividades que podem ser desenvolvidas no âmbito universitário para 

além do ensino (PACHANE & SCHUL, 2011). 

“É importante que se reconheça a pesquisa-ação como um dos inúmeros tipos de 

investigação-ação, que é um termo genérico para qualquer processo que siga um ciclo no qual 

se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a 

respeito dela” (TRIPP, 2005, p.445-446). A pesquisa-ação é pensada e realizada como ação ou 

resolução de uma questão coletiva em que pesquisadores e participantes inseridos na realidade 

a ser investigada “estão envolvidos de modo cooperativo e participativo” (THIOLLENT, 1986, 

p. 14). Em certa medida, esse método possuí aspectos tanto da prática rotineira como da 
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pesquisa científica, mas se distinguem, dentre outras características trazidas por David Tripp, 

por ser proativa estrategicamente; participativa, ao incluir de forma colaborativa o grupo 

envolvido e problematizada, no caso do MST, parte-se do problemática da questão de gênero 

e também do movimento e da agricultura familiar, especificamente no PDS Osvaldo de 

Oliveira. A pesquisa-ação é capaz de ligar-se tanto a teoria para a transição da prática quanto 

da prática para a transformação da teoria (TRIPP, 2005). 

Evidentemente que as atividades desenvolvidas pela pesquisa-ação são pautadas pelo 

conhecimento, mas sem deixar de promover sincero diálogo entre as culturas do ensino 

acadêmico com as vivências dos pesquisados - as assentadas e os assentados do MST, com foco 

nas agricultoras. Aliando a isso os pilares da pesquisa e extensão, da forma mais legítima 

possível, pautada na pesquisa-ação. Esse processo, permite que “os conhecimentos gerados pela 

universidade se tornem extensivos à sua comunidade interna e externa” (PACHANE & 

SCHUL, 2011, p. 238). Assim agindo, ultrapassaremos “a esfera do ‘falar sobre’ e começar a 

‘fazer com’” (CANDAU, 2017, p. 106). 

A respeito da comunicação da pesquisa e extensão de dentro para fora e de fora para 

dentro, o que se pode ter é que o “conhecimento é produzido, sistematizado e empreendido no 

sentido de possibilitar a transformação social” (PIVETTA et al, 2010, p. 379), e frisa-se, não 

só para a comunidade estudada, como também para a comunidade acadêmica. O que se buscou 

com o trabalho, para além do estudo e compreensão das questões sociais enfrentadas pelas 

agricultoras do MST, foi o genuíno intercâmbio entre campo e univer(cidade), para fins de 

realização transformadora, tanto quanto possível, entre universidade e sociedade, sobretudo 

entre a universidade e o movimento. 

O ir a campo para a concretização do presente, demonstra que “o ensinar e o aprender 

pressupõe, necessariamente, o trabalho de investigação e a presença do aprendiz no mundo em 

que ele está inserido” (GOULART, 2004, p. 61), analisando como aprendiz a própria 

pesquisadora. Muito mais do que levar uma pesquisa a campo, na hipótese a que culminou neste 

trabalho, é preciso estar inserido mais do que bibliograficamente, tecnicamente ou meramente 

coletando dados. O método da pesquisa-ação, foi concebido justamente como uma estratégia 

utilizada para incentivar grupos campesinos1 a participarem no processo de planejamento e 

desenvolvimento regional local, além de se basear no conceito de educação libertadora 

                                                 
1 Dentre os muitos conceitos e debates existentes sobre o que seria o camponês, ou grupos campesinos, adotou-se 

como sendo o uso mais comum e frequente, na noção que unifica as categorias de camponês, que são todos os 

trabalhadores do campo, que trabalham com a agricultura familiar, e que seu processo produtivo esteja no campo 

(VIEIRA, 2011). 
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(BALDISSERA, 2001). Mesmo porque: 

(...) A pesquisa-ação como método agrega várias técnicas de pesquisa social. Utiliza-

se de técnicas de coleta e interpretação dos dados, de intervenção na solução de 

problemas e organização de ações, bem como de técnicas e dinâmicas de grupo para 

trabalhar com a dimensão coletiva e interativa na produção do conhecimento e 

programação da ação coletiva. (BALDISSERA, 2001, p. 03). 

 

É necessário compreender que este fazer história se trata de história de e com seres 

humanos concretos, que não apenas compõe a pesquisa como coadjuvantes. Os pesquisados 

nos abrem as portas para seu mundo concreto com situações reais em uma dinâmica de vida 

concreta, não sendo tão somente depoimentos gravados ou escritos (BURGER & VITURI, 

2013). Essas pessoas “compõe o passado oferecendo a compreensão do presente e os contornos 

do futuro por meio da transmissão de suas experiências via narrativas” (Idem, p. 12). Não à toa 

que estes escritos são provenientes de pesquisas realizadas desde o ano de 2018. Ou seja: 

(...) trabalhar com história de vida e história oral é transformar a simples informação 

em engenho. É procurar, em todo o tempo não inventar nem omitir material sob pena 

de se falhar com a verdade. É também, não se contentar com o mero relato dos fatos, 

pois, desta forma, se falha com a arte. (...) tecer a talagarça da vida por meio da história 

de vida e da história oral é assumir uma responsabilidade para com a arte e para com 

a verdade. É enriquecer o legado de um indivíduo, de um povo de uma nação, 

possibilitando aos indivíduos das camadas menos favorecidas da população, e não 

somente aos grandes heróis da história, o direito a vez e a voz, ao resgate do 

protagonismo de suas próprias vidas. O que representa uma oportunidade ímpar de 

aperfeiçoamento ou até mesmo de transformação do ser ao permitir-lhe a sua inserção 

como um ser-no-mundo, um ser-dentro-do-mundo e um ser-com-o-mundo (...). 

(Ibidem) 

 

O desafio a que se propôs este trabalho, desde quando da construção e sua constituição 

como apenas um projeto de pesquisa a ser submetido as instituições de fomento, em 2018, 

independia de confirmação, ou não, de hipótese ou, ainda, de coleta de dados e produção 

puramente científica, que evidentemente ocorreu, como consequência. O real intuito, contudo, 

era tentar vivenciar ao máximo, e na medida do possível, as experiências que poderão ser 

notados ao decorrer do texto. A proposta era estar presente como pesquisadora, mas igualmente 

como ser humano. Levar para o movimento o que se aprende, mas muito mais: aprender o que 

ensinam e permitir e promover o escambo de informações, experiências, ações e vivências. 

A ideia sempre foi fazer valer o intercâmbio e o ir e vir, literalmente, do campo até a 

universidade e da universidade até o campo - com uma comunicação que inclusive deu nome 

ao presente capítulo -, para com isto concretizar o extramuros que veremos ainda neste capítulo, 

assim como com o fim de conhecer e entender os sujeitos e suas identidades construídas e em 

construção, a partir de sua inserção no MST. 
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1.1 O extramuros e a escolha do tema 

 

É possível verificar uma “relação direta entre a universidade e a sociedade, como um 

espaço possibilitador de estabelecimento de uma ligação com a classe trabalhadora que permite 

um intercâmbio de conhecimentos, no qual a universidade aprende a partir do saber popular” 

(PEREIRA, 2010, p. 14), que foi possível perceber no decorrer do desenvolvimento das 

pesquisas. Portanto, não se buscou extrapolar muros para fazer algo meramente de forma 

reprodutiva, tratou-se de construção conjunta e aprendizado mútuo, que envolveu, inclusive, 

parcerias entre a faculdade, a pesquisadora e a comunidade. 

A grande relevância dessas atividades verifica-se na construção e realização de projetos 

e demais movimentações estudantis, para a promoção dessas trocas que se defende. É possível 

perceber expressamente, e corroborando com o já abordado, que são efetivas e eficazes as 

permutas realizadas e que, assim como a pesquisadora se contenta em ver concretizar seu 

intuito, as assentadas demonstram contentamento com o que entendem e reconheceram por 

parceria com a universidade. Tal conclusão foi feita pela escuta da fala de quatro assentadas2 

em umas das realizações da JURA, ocorrida na UFF – Macaé, em maio de 2019, quando do 

relato pelas interlocutoras de alguns casos/fatos que ocorreram nos assentamentos ou 

acampamentos. 

“(...) com ajuda do nosso parceiro e outras pessoas que nos ajudam, incluindo a 

Universidade [...] e com nossos apoiadores a gente conseguiu pra gente ficar onde 

era o antigo parque de exposição (...)” (Abóbora – Fala colhida na ocasião da JURA, 

mai., 2019). 

“(...) Temos que sempre pensar coletivamente, e é um desafio, é um desafio lá onde 

moro, em Casimiro de Abreu, e o espírito de coletividade é uma luta. Então a 

agroecologia ela também é uma articulação de grupos, Universidades, Entidades, 

ONGs, e grupos de agricultores, formalizados ou não (...)” (Banana – Fala colhida na 

ocasião da JURA, mai., 2019). 

“(...) Mas a gente tá lá toda sexta feira, convido vocês. Temos uma parceria com a 

universidade e a gente precisa dessa energia para ir a frente. Obrigada!” 

(Mandioca – Fala colhida na ocasião da JURA, mai., 2019). 

“(...) Eu estou muito feliz de estar aqui e eu vi esse cartaz na universidade (...) é 

bom que tenha isso na Universidade, que as ‘crianças’ aprendam, como se faz, como 

sai a comida (...)”. (Couve – Fala colhida na ocasião da JURA, mai., 2019). (grifos 

nossos). 

 

                                                 
2 Optou-se por não identificar os participantes da pesquisa em nenhum momento no presente trabalho, a fim de 

garantir-lhes o direito ao nome e privacidade, insculpidos no Código Civil e na Constituição Federal. Assim, as 

entrevistadas serão identificadas por nomes fictícios, adotando-se como código os produtos cultivados no 

assentamento PDS Osvaldo de Oliveira em homenagem à produção agroecológica do assentamento em questão. 

As falas foram colhidas na ocasião da JURA, realizada em maio de 2019, nas rodas de conversa em que participou 

a extensionista, a partir de conversa livre. 
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Afinal, o que se entende é que história de vida pode ser tida como uma narrativa da 

experiência particular de cada indivíduo, oral ou escrito, sobre episódios que foram 

significativos e que construíram sua experiência de vida (BURGER E VITURI, 2013). Muitas 

atividades desenvolvidas entre a universidade e o campo, para o campo e estendidas à sociedade 

macaense, como a relatada, quando a instituição de ensino é levada a transcender suas salas de 

aula, concretizam o extramuros e demonstram a importante aproximação com o objeto de 

pesquisa. 

O presente é fruto de pesquisas que tiveram início com a aceitação do projeto de 

Iniciação Científica financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro (FAPERJ) entre os anos de 2018 a 2020, intitulado como “A atuação do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em políticas públicas de Direitos Humanos: 

protagonismos e participação sobre gênero no Brasil” e que permitiram a publicação de artigos 

em capítulo de livro e/ou anais e a participação da pesquisadora em um evento em formato de 

mesa redonda como palestrante e com a temática central: “Direito humano à alimentação 

saudável” realizado na UFF - Macaé, e que estão relacionados com as questões sociais do MST, 

e a realização de atividades – que serão tratadas mais detidamente no item “1.2”. As análises 

para fins de estudos são feitas sempre a partir das reivindicações de gênero e da produção 

agroecológica, que são entendidas como um processo de construção de cidadania, sob a ótica 

do estudo das famílias que vivem no assentamento Projeto de Desenvolvimento Sustentável – 

Osvaldo de Oliveira, localizado em Macaé – RJ. 

As lutas e conflitos de classes há muito estão postas e são uma clara questão social a ser 

enfrentada (PASTORINI, 2004), surgindo, portanto, o interesse em entender melhor o tema e 

compreender porquês que com a mera revisão bibliográfica são difíceis de acessar 

profundamente. Por esta razão é que o extramuros no estudo do MST requereu não apenas o 

desempenho da pesquisa como também a extensão, sobretudo no EIV e no conjunto de todas 

as atividades desempenhadas. 

Em relação ao recorte de gênero, tem-se que, a partir de século XXI, parte dos 

movimentos sociais – entre eles o MST – passou a apostar em outro tipo de articulação. No 

lugar de uma bandeira uníssona, a troca de experiências e a formação de redes e eventos 

horizontais permitiram os diferentes movimentos e a articulação de lutas locais e globais. Essa 

reorganização dos movimentos se deu a partir de uma sequência de processos de mobilização 

antiglobalização, no final dos anos 90 (SILIPRANDI, 2015), já que, como veremos, nem 

sempre a questão de gênero teve lugar no movimento, e ainda hoje existem as lutas para que 
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não deixem de existir e ser debatidas, e para que cada vez mais seja real a efetivação de direitos 

e igualdades às mulheres. 

Os movimentos feministas e de mulheres têm se comunicado com movimentos 

populares, que passaram a “institucionalizar” e “autonomizar” elementos centrais na discussão 

pela igualdade e pela diferença o combate à “feminização” da pobreza, a segregação 

ocupacional, a pequena presença da mulher nos espaços de poder, o recrudescimento da 

violência de gênero e outras categorias surgem nesse cenário e são incorporadas como setores 

ou segmentos dentro das ações coletivas ditas tradicionais (SILIPRANDI, 2015). 

A escolha do tema foi baseada na própria experiência da discente, que incialmente 

conhecia o movimento apenas pela ótica do senso comum3. Percebendo desde sempre sua 

necessidade de conhecer melhor, não só para a desconstrução de tabus próprios e sociais, mas 

também da necessidade de que o MST fosse lido e demonstrado como sujeito de direitos4 que 

o é. O MST é um sujeito coletivo, que trabalha em unidade, que demanda, formula e contribui 

por meio de suas ações concretas. A cultura organizativa do movimento é seu patrimônio, que 

possui diretivas políticas unificadas, viabilizando mobilizações nacionais e que se integram 

pelos estados (CALDART, 2000; MST, 2018). Os próprios acampados e assentados se 

enxergam como um todo unitário, unido e organizado, como mencionado pela Abóbora na 

JURA, quando frisa que o movimento “lhe ensinou uma organicidade muito grande”, já que 

procuram se organizarem em núcleos familiares; que possuem grupos de mulheres, de modo a 

otimizar a realização de atividades dentro e fora dos assentamentos e acampamentos. 

São por meio de depoimentos como o da assentada que se percebe as preocupações do 

coletivo com o senso de correto e de organicidade, que deveriam ser de conhecimento de todos 

e se mostra totalmente díspar ao tratamento que muitos imputam ao grupo - características que 

já serão abordadas. 

“(...) a gente não tinha briga, não tinha nada. Sempre fomos pessoas unidas, 

fazemos reuniões várias vezes por dia, somos organizados por núcleos de família, 

então é muito organizado, e a gente tão organizado vivendo com um povo tão 

desorganizado (...). (...) a gente com nosso processo a gente vai eliminando esse tipo 

de coisa, então o MST ensinou pra mim e pra todos que estão lá, uma 

organicidade muito grande, e com a nossa organicidade a gente consegue 

derrubar droga, roubo, e o que não presta vai saindo, e vai ficando, se moldando 

e permanecendo os que são bons, e o bom fica, o ruim sai, ele é eliminado no 

                                                 
3 A categoria senso comum aqui é entendida como sendo uma forte crença em algo que nem sempre está pautado 

no conhecimento empírico e que dispensa evidências ou conhecimentos profundos sobre o assunto, como se fosse 

um “juízo do povo”, que sem conhecer, impõe juízo de valor em alguma coisa ou algum grupo. 

  
4 Colocado propositalmente, não para comparar o movimento a pessoa, mas para frisar a unidade que o movimento 

demonstra, representa e segue em busca, quando visam o fim comum na construção de uma sociedade que 

possibilite a plena realização da dignidade humana (MST, s.d.). 
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processo, porque ele não aguenta viver organizado, ele é totalmente desorganizado, 

então quando tem organicidade não adianta que o processo vai eliminando (...)”. 

(Abóbora – Fala colhida na ocasião da JURA, mai., 2019). (grifos nossos). 

   

Não à toa que para o MST “a ideia de cooperação ocupa lugar tão importante quanto à 

de agroecologia como diretriz e método do processo organizativo” (SCOPINHO, 2007, p.90), 

exigido ao fortalecimento da luta social organizada na reivindicação do cumprimento dos 

direitos, os quais o Estado tem o dever de assegurar, para combater a violação ao direito humano 

à terra, à educação, à saúde dentre outros direitos essenciais para sobrevivência (MST, 2018). 

Trazer à consciência de que o grupo possui constantemente esses direitos violados, que o 

movimento é continuamente criminalizado e marginalizado5 e colocado à míngua de políticas 

públicas, mas que seguem aguerridos em contraposição ao agronegócio6, o que faz reforçar o 

afirmado quanto a unicidade do movimento e sua luta, a partir da ótica das assentadas do PDS 

Osvaldo de Oliveira. 

Quanto ao papel das mulheres trabalhadoras rurais no movimento, até a década de 1980, 

se inseriam nessas ações em defesa da reforma agrária popular, normalmente, por meio das 

participações de seus respectivos maridos, pais ou outros familiares, e, paulatinamente, vêm 

assumindo papéis de liderança e de continuidade à luta pela terra, e mais recentemente pela 

segurança e soberania alimentar7 (SILIPRANDI, 2015), bem como pelo desenvolvimento 

sustentável e valores agroecológicos, conceitos a serem desenvolvidos no capítulo 3  

 Para isso, porém, foi essencial estabelecer certa confiabilidade com as mulheres do PDS 

Osvaldo de Oliveira para estreitar laços e deixa-las à vontade com a pesquisadora. É difícil 

estabelecer de pronto uma rede de confiança com as assentadas e assentados para que possam 

se sentir à vontade em compartilhar livremente suas experiências e contar o processo de 

formação vivido. Ao longo da pesquisa, essas dificuldades foram superadas, mas o que foi 

possível observar é que esse resguardo inicial talvez exista em razão das constantes e infindas 

lutas que são submetidos. Quando se tem uma questão social a ser superada em razão das lutas 

de classes, comumente ela tem início em como a sociedade se organiza para produzir e explorar 

                                                 
5 Dentre as narrativas usadas pela imprensa, destacam-se estratégias que visam construir uma narrativa de rejeição 

na população (FIGUEIREDO & CALBINO, 2018). Os autores apresentam a partir de seus estudos, um quadro 

analítico das variadas manchetes apuradas ao longo dos anos e que continham pejorativos como “ação criminosa”; 

“estavam armados”, se referindo ao MST e a seus membros. 
6 O agronegócio produz às expensas de questões sociais, ambientais e alimentares. Constituí em tentativa de mudar 

a imagem latifundiária da agricultura capitalista [...]. Para ocultar o caráter concentrador, predador, expropriatório 

e excludente para dar relevância somente ao caráter produtivista, destacando o aumento da produção, da riqueza e 

das novas tecnologias (FERNANDES, 2010, p.02), mas o agro não é tech, não é pop e nem “tudo” – referência a 

propaganda amplamente difundida em grandes canais de televisão, defendendo o agronegócio a partir da 

publicidade. 
7 Tema a ser melhor trabalhado no capítulo 3. 
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o trabalho (PASTORINI, 2004), como as questões sociais que focadas aqui.  

Além disso ou talvez por isso, percebe-se que o próprio movimento já se enxerga como 

estigmatizado. Isso ocorre diante do processo crescente de criminalização ocorrido nos últimos 

anos em face do movimento, por questões sociopolíticas e ideológicas. Por muitos, o MST está 

associado a partidos políticos e visto como desocupados e desorganizados, na medida em que 

se constrói uma narrativa de rejeição ao grupo (FIGUEIREDO & CALBINO, 2018). 

Elucidando uma pesquisa realizada por esses pesquisadores, por eles foi percebido que muitas 

pessoas que veem de fora, acreditam que o "MST existe por influências subversivas dos partidos 

de esquerda” (FIGUEIREDO & CALBINO, 2018, p. 105). A imagem tida a respeito do MST 

por algumas pessoas inseridas na sociedade, mas alheias ao grupo, é de que o movimento:  

(...) é uma organização constituída por vândalos e ladrões, que buscam depredar, 

roubar e expropriar a propriedade privada (...) discurso, moldado por uma visão que 

seleciona acontecimentos que projetam uma ideia negativa ao movimento (...) que 

visam desconstruir a imagem do MST, e/ou construir uma narrativa entre a população 

da rejeição (FIGUEIREDO & CALBINO, 2018, p. 95-96). 

 

São apontamentos irreais, decorrentes do preconceito com o movimento e do que é 

propagado a respeito dele. O que pôde ser observado foi que o próprio grupo, por vezes, se 

enxerga estigmatizado, se vê aviltado, como relatado por uma das assentadas a respeito de um 

dos episódios de despejo em que os acampados sofreram; e quando da percepção do 

achincalhamento por parte de policiais em face dos ocupantes da área, agentes esses que 

juraram servir, proteger a vida e a segurança da comunidade8, tratando o grupo com 

desumanidade. Outro episódio, antes mesmo do assentamento Osvaldo de Oliveira se constituir 

como tal, foi a percepção de discriminação por parte de outros grupos que não eram do 

movimento quando dividiam espaço físico de moradia com os acampados, à época, na 

Comunidade Califórnia, que lhe imputaram premente preconceito: 

“(...) um dia chegou um aparato policial imenso, muita policial, acho que nem pra 

bandido chega tanta polícia assim, e a gente ali só queria trabalhar, querendo um 

pedaço de terra, e nossa armas era inchada, era foice [...] não teve negociação, eles 

entraram e começaram a querer quebrar nossos barracos, colocar fogo, 

colocando pressa pra gente sair, e entrou com uns caminhões e mandou jogar tudo 

no caminhão, quando saímos, colocaram fogo nos nossos barracos (...). (...) a gente 

conseguiu ir pra beira da linha férrea ali no Califórnia, e ali em Califórnia a gente 

ficou, porque era assim, moradores – linha férrea - e a gente, e sempre tem a 

discriminação, e fomos discriminados pelos próprios moradores que achamos 

que iam dar um apoio pra gente eles discriminam a gente (...) ali na verdade a 

gente é que tinha medo deles (...)”. (Abóbora – Fala colhida na ocasião da JURA, 

mai., 2019). (grifos nossos). 

 

                                                 
8 Projeto de Lei n°. 556/99, que alterou o art. 32 da Lei n° 443/81 – Estatuto dos Policiais Militares do Estado do 

Rio de Janeiro e que trata, no referido artigo, do compromisso de honra prestado no ingresso da polícia – sem 

distinção de pessoas. 
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Em outro giro, e diferente dessas imputações de estigma, é possível verificar que o MST 

demostra organização própria, como a que pode ser percebida a partir do relato sobre a 

organicidade do movimento feito por uma assentada no JURA na transcrição da penúltima fala 

encimada. É por essa razão que se faz necessário quebrar paradigmas e descontruir tabus do 

que se propaga de negativo a respeito do movimento e evitar que venham a ser mais apontados. 

Isso porque, em meio a criminalização dos movimentos sociais que contestam o sistema 

patrimonialista brasileiro, a exemplo do MST e outras organizações que lutam para fazer real a 

promessa constitucional de Reforma Agrária e de luta contra violência e exclusão social no 

campo, é passada uma imagem estigmatizada dos movimentos (MARTINS, 2007; MST, 2016). 

Os movimentos e organizações lutam por melhores condições de vida e de trabalho, no 

urbano e no rural, que demandam acesso e condições para – terra, moradia, alimentação, saúde, 

transporte, lazer, emprego, salário e demais direitos (GOHN, 2007). As questões sociais a serem 

superadas, perpassam pela necessidade de efetivação de garantias fundamentais básicas de que 

carece o MST, como podemos perceber por esse relato:  

“(...) a gente perdeu companheiros, atropelados pois a pista é muito perigosa, uma 

companheira, voltando do trabalho quando foi atravessar a rua o carro veio e jogou 

ela sentido pista-rio do outro lado e virou mingau, não tinha nem corpo, teve que 

raspar pra enterrar, muito triste, fora outros companheiros que a gente perdeu 

(...)”. (Abóbora – Fala colhida na ocasião da JURA, mai., 2019). (grifos nossos). 

  

Esses dois últimos fragmentos de fala, conforme relatou uma assentada, tratou-se de 

situação vivenciada quando cerca de 280 famílias foram obrigadas a desocupar a área de onde 

hoje é o PDS Osvaldo de Oliveira, em razão de liminar9 proferida em 2010, e em que cerca de 

250 policiais, entre federal e militar, realizaram a ação10, a construção processual será melhor 

explicada no capítulo 2, quando do relato do processo de constituição do PDS. De modo que, 

após o episódio, todos, à época acampados, foram obrigados a desocupar a área, e precisaram 

ficar por um tempo na BR 101, à beira de uma estrada, expostos a todo tipo de vulnerabilidade. 

A marginalização que gera falta de segurança e a ausência de políticas públicas em 

questões básicas a cada relato se mostra cruel. E por isso urge a necessidade em compreender 

o processo de mobilização do movimento em estratégias de defesa da reforma agrária popular 

                                                 
9 Decisão provisória (antes da sentença e, portanto, de caráter não definitivo) em um processo judicial, proferida 

por um magistrado, que determina a imposição de uma situação a partir do que consta nesse processo. No caso, 

foi proferida liminar em 2010, na ação de reintegração de posse, em desfavor do então acampamento Osvaldo de 

Oliveira, para desocuparem a área. Processos n° 2010.21.16.000821-1 – Ação de Reintegração de Posse; n° 

0000767-04.2012.4.02.5116 – Ação de Desapropriação; 0000856-95.2010.4.02.5116 (2010.51.16.000856-9) –

Ação de Nulidade do procedimento de Desapropriação e 0000773-11.2012.4.02.5116 (2012.51.16.000773-2) – 

Ação Civil Pública proposta pelo MPF (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 2ª Região); tema que será melhor 

abordado no capítulo 2. 
10 Informação dada pela Abóbora que, inclusive, vai de encontro com o noticiado à época (GLOBO, 2010). 
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e da ampliação de direitos humanos em prol do MST, assim como identificar as relações, 

problemas e contradições entre os modelos do capitalismo, que geram exclusão. Já que no 

capitalismo, com a concentração do poder e a repressão que se compõe em benefício de poucos, 

precariza-se trabalhos e gera-se desemprego, ocasionando disparidades diversas entre a 

sociedade e explorando recursos naturais e humanos ilimitadamente e causando injustiças 

econômicas e sociais que culminam nas mais diversas formas de exclusão (LAUDARES, 2010; 

MST, 2016). 

Com a escolha do tema, e a partir da observação participante (ELIAS & SCOTSON, 

2000), foi possível não só entender, mas estar mais perto do objeto estudado, observar enquanto 

se participa dos processos. E o fim não é apenas atingir esses processos de formação do MST, 

de atuação das mulheres perante o movimento e na agroecologia, é, ao se aproximar do grupo, 

conseguir se sensibilizar e compreender, genuinamente, as suas necessidades das formas mais 

sutis, que não seriam possíveis sem a aproximação física do objeto. 

Este contato se deu inicialmente nos pátios da universidade, quando será demonstrado 

no item “1.2”, e culminou no mencionado Projeto de Iniciação Científica aprovado pela 

FAPERJ. A isso, no entanto, precederam as indagações referenciadas nesta parte do trabalho, 

para então consolidar o desejo da pesquisadora em estudar, sobretudo, por meio da observação 

participante e pesquisa-ação, e tratar do tema, produzindo cientificamente a partir do que foi 

denotado. Podendo aclarar o protagonismo do MST através das reivindicações de gênero, e que 

demandam resgate político no processo de construção de cidadania, parte precípua da vida 

democrática. 

Toda ocorrência se deu pelas ações que a seguir serão abordadas com maior 

detalhamento, e que culminaram em oficinas, feiras, eventos, construção de pautas e 

reivindicações nos espaços públicos, incluindo a universidade, na cidade de Macaé – RJ, assim 

como a ida, in loco, ao encontro do movimento por meio do EIV. Para, então, consolidar o que 

se entende pelas categorias de gênero das questões de território, de políticas do grupo e de 

políticas públicas, e enxergar os integrantes do MST como atores sociais do movimento 

popular. Para descortinar o movimento e seus integrantes, foi preciso vê-los: 

(...) como o sujeito humano principal da relação de campesinato. Sendo assim: “Para 

nós [..] o campesinato é, mais que uma categoria histórica ou sujeito social, uma forma 

de manejar os recursos naturais vinculada aos agroecossistemas locais e específicos 

de cada zona, utilizando um conhecimento sobre tal entorno condicionado pelo nível 

tecnológico de cada momento histórico e o grau de apropriação de tal tecnologia. 

(GUZMÁN & MOLINA, 2013, p.76). 

Postas as devidas contextualizações do tema e sua escolha na tentativa de levar o leitor 

a perceber o extramuros, em seguida serão analisadas as atividades realizadas junto do MST, 
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dos dois “lados do muro”. 

 

1.2 Feiras Solidárias Agroecológicas (FSA’s), Jornada Universitária em Defesa da 

Reforma Agrária (JURA) e Estudo Interdisciplinar de Vivências Campesinas e 

Agroecológicas (EIV): o ir e vir do campo e da cidade 

 

As Feiras Solidárias Agroecológicas – FSA’s, consistem na apresentação e venda dos 

produtos agrícolas produzidos – plantados e colhidos pelos grupos de assentados (as) ou 

acampados (as) do MST, não apenas do assentamento Osvaldo de Oliveira, mas também de 

outros grupos do MST das regiões do Norte Fluminense, que se reúnem no evento não só para 

expor seus produtos, oriundos da agricultura familiar, mas igualmente para se articularem nos 

eixos quanto à alimentação “limpa” (livre de agrotóxicos)11 de preço acessível – como foi 

observado das diversas realizações das FSA’s12. O evento visa ser também um instrumento de 

luta social, a favor da reforma agrária e de construção de justiça e igualdade social, além do 

consumo consciente e de produtos orgânicos (OLIVEIRA, 2014; SLIPRANDI, 2009). 

Como geralmente são mensais e ocorrem no pátio da UFF - Macaé-RJ, viabiliza ampla 

participação de quem não é próprio do movimento e que deseja conhecer ou tão somente 

consumir os produtos. As feiras são acessadas pelos alunos dos diversos cursos que ocupam os 

espaços da Cidade Universitária em Macaé, que abriga não só a UFF mas a UFRJ e a 

FeMASS13, além de outros transeuntes que podem visitar livremente num espaço democrático 

como o da Universidade. Os compradores são alunos, servidores, terceirizados e demais 

passantes, que adquirem os produtos seja pelo apoio ao movimento, seja pela busca de 

alimentos saudáveis e livre de agrotóxicos; ou ainda, pela conveniência de estar no meio do 

pátio – conexão de passagem obrigatória para acesso a qualquer sala ou departamento. O fato 

é que a feira escancara o grupo aos olhos de quem quer que transite por ali, ainda que não 

adquiram nada, reforçando a luta e o trabalho de assentadas e assentados. As FSA’s são bem 

aceitas na comunidade quando de sua execução, que tem início logo pela manhã, e se estende 

até o lusco-fusco. E possibilita ao movimento um meio de comercialização de seus cultivos, 

oportunidade em que as famílias podem adquirir autonomia política e econômica e participar 

                                                 
11 O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo (PIGNATI, 2018). 
12 Alimentos produzidos de forma orgânica são comumente taxados como sendo mais caros, de fato, se comprado 

em supermercados, o que foi possível observar com a realização das Feiras Agroecológicas foi que quando 

comprado direto do produtor, a alimentação saudável fica viável ante os preços mais acessíveis. 
13 Faculdade Miguel Ângelo da Silva Santos, faculdade Municipal de Macaé. 
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do intercâmbio campo-cidade14. 

A aproximação ao evento se deu com a adesão inicial da pesquisadora como 

consumidora nas feiras e, posteriormente, com o surgimento do interesse pelo tema e, conforme 

já tratado, a conseguinte aprovação do projeto, passou, além de consumidora, a ser 

pesquisadora-bolsista. Com esta oportunidade pôde, inclusive, ajudar na organização para a 

realização de algumas dessas feiras que ocorreram no ano de 2019, colaborando na separação 

e delimitação dos espaços que cada grupo ocuparia, no transporte braçal de cadeiras e mesas 

para a montagem das barracas, e ajudando onde mais pudesse ser útil, tanto à organização junto 

ao coletivo organizativo, quanto às assentadas e assentados, em demandas que surgissem ao 

decorrer do dia de feira. 

Nestes eventos, muitas vezes os assentados e acampados do MST em Macaé se 

organizavam para oferecer por preço simbólico refeições que serviam não apenas aos 

assentadas (os) e acampadas (os), mas extensivo à comunidade acadêmica, que poderia comprar 

o ticket e almoçar uma deliciosa comida variada, com produtos orgânicos cultivados pelos 

diversos grupos do MST ali representados e que constituem um grande banquete agroecológico. 

O evento aproximava a cidade do campo e o campo da universidade, com trocas e 

experiências riquíssimas do saber popular no cultivo e manejo da terra, que culminava na venda 

de produtos saudáveis, nutritivos e livres de agrotóxicos, comida de correta procedência e em 

defesa da agricultura familiar e suas lutas. 

A engenheira agrônoma e mestre em agroecologia e agricultura sustentável, Ceres 

Hadich, complementa este raciocínio com a fala proferida no ano de 2016 em um seminário, 

esclarecendo que:  

A agroecologia é, sim, um caminho possível de ser trilhado nessa batalha contra o 

agronegócio, mas essa luta precisa ser entendida não somente como dos trabalhadores 

do campo, mas também da cidade (...) Há a necessidade de rompermos com o 

individualismo, pois a única maneira de vencermos o capital é reforçarmos a prática 

saudável de produção e de forma coletiva. Sabemos que a agroecologia é capaz de 

produzir com qualidade, diversidade e preços acessíveis. E essa produção de 

alimentos saudáveis é uma das grandes contribuições que o MST pode dar ao país 

(Seminário promovido pelo Setor de Educação do MST – engenheira agrônoma Ceres 

Hadich)15. 

 

É relevante trazer à tona que muito da comida que chega às mesas da cidade urbanizada 

                                                 
14 Feira e almoço agroecológico acontecem na Cidade Universitária. Disponível em <http://icm.sites.nuff. 

br/?p=1408>. Acesso em: 14 jul. 2020. 
15 A entrevista está disponibilizada de forma transcrita no sítio oficial do MST, e foi concedida na ocasião do 

Seminário de Educação em Agroecologia nas Escolas do Campo no Instituto de Educação Josué Castro, em 

Veranópolis na Serra Gaúcha em 2016 (MST, 2016). 
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é proveniente da agricultura familiar, não à toa o grito de guerra/jargão do movimento: “se o 

campo não planta, a cidade não janta!”16. É bem verdade que a cidade não se alimenta sem o 

campo, tanto é que a agricultura familiar é vista pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

como um passaporte para erradicar a fome e alcançar a segurança alimentar saudável no 

futuro17. 

Na ocasião, a pesquisadora-observadora, ao realizar por intermédio da pesquisa-ação, 

ao mesmo tempo em que estuda atua coletivamente com e em prol do movimento em cada fase 

da pesquisa (TRIPP, 2005). A situação atípica em que havia o intercâmbio de culturas, levado 

portas adentro da universidade, obrigava a sociedade, que pouco tem interesse ou conhecimento 

a respeito do movimento, a notá-los, consumir dessas pessoas, e a se aproximar, ainda que 

inconscientemente, daquele movimento social, ponto de grande relevância observado a partir 

das realizações de Feiras e Jornadas Universitárias na Cidade Universitária. 

Essa oportunidade não está em qualquer lugar e talvez não seriam bem aproveitada ou 

acessada se quando da feira de rua (que tem sua importância), mas é que em muitas situações 

ocorrem paralelamente à feira debates sobre os temas da reforma agrária, economia solidária 

alimentação orgânica e agroecológica, aproximando, a cada mês de realização de feira, o urbano 

e o rural, com princípios na agroecologia, soberania alimentar e consumo responsável 

(SANTOS, 2017). Com isso, foi possível consolidar as feiras como uma construção 

permanente, que passou a ser esperada pelos frequentadores da Cidade Universitária, em que 

se o sujeito estivesse ausente no dia de execução, sempre arrumava um jeito de alguém comprar 

o produto e guardar para aquele indivíduo pegar no dia seguinte. A feira passou, 

definitivamente, a ser um evento aguardado! 

A segunda atividade relevante em que a pesquisadora teve a oportunidade de participar 

foram as JURA, também realizada em áreas da Cidade Universitária, mas que foram criadas no 

ano de 2013: 

Criada durante o 2º Encontro Nacional dos Professores Universitários, realizado em 

2013, a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária (JURA) ocorre entre os 

meses de abril e maio em diversas Universidades Federais, Estaduais, Particulares e 

Institutos de ensino por todo o país. 

                                                 
16 Trata-se de um lema dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, voltados ao MST, que reside na importância 

da agricultura familiar ao abastecimento da área urbana das cidades, com a produção de alimentos agroecológicos. 

E denota a relação indissociável e de interdependência entre o urbano e o rural, para o fim da vida digna humana 

(MST, 2020). 
17 Pouco mais de 90% das 570 milhões de propriedades agrícolas mundiais são geridas por famílias, segundo a 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Essas propriedades são responsáveis por 75% de 

todos os recursos agrícolas globais. Isso representa 80% dos alimentos no mundo inteiro e também significa que 

as estratégias de desenvolvimento sustentável ambiental, social e econômico passam, necessariamente, por este 

setor produtivo (FAO, 2014). O tema atinente a segurança alimentar será melhor trabalhada no capítulo 3. 
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O período foi definido para dialogar com o dia 17 de abril, no qual o MST denuncia 

a impunidade do massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido nessa mesma data, em 

1996, resultando na morte de 19 trabalhadores Sem Terra. A JURA também busca 

visibilizar as ações de luta pela terra que o MST realiza durante a Jornada Nacional 

de Lutas pela Reforma Agrária. 

Além da defesa da Reforma Agrária Popular e da alimentação saudável, livre de 

agrotóxicos e transgênicos, a JURA denuncia os sucessivos ataques à democracia e 

aos movimentos populares. (MST, 2018). 

 

Em que pese, a JURA ocorre desde o ano de 2016 na Cidade Universitária em Macaé, 

foi apenas em 2019 que a pesquisadora teve contato com mais afinco com as atividades 

desenvolvidas na Jornada, pois foi quando a pesquisa estava em curso e houve participação 

concreta da pesquisadora na atividade. Anteriormente, passava pelo evento, ouvia um pouco 

das experiências e falas, mas nunca havia participado ativamente. Geralmente a Jornada 

acontece também em dia de feira, para facilitar e aproveitar a ida das produtoras e produtores. 

Pois, já que empreendem esforços para ir à JURA aproveitam para levar os produtos e 

montarem a feira agroecológica no espaço universitário. 

Isso acaba por tornar o evento ainda mais simbólico no espaço da instituição, de modo 

a proporcionar visibilidade às demandas do MST. O evento agrega em sua constituição e 

realização não só à UFF como também à UFRJ, que entregam recursos humanos para a 

consolidação da feira, seja por meio de colaboração financeira por parte das professoras e 

professores apoiadores, seja da concessão/empréstimo de equipamento ao tempo despendido e 

ajuda na organização. Rifas e contribuições espontâneas também são comuns para custear as 

despesas com a execução das atividades, em uma participação, a pesquisadora ajudou a tocar a 

venda de rifas durante dia, pegou alguns números e vendeu para essas despesas, que incluem 

até mesmo o transporte das assentadas e assentados e de suas mercadorias até à Cidade 

Universitária, em Macaé-RJ. 

Na ocasião da JURA, o intuito é levantar o debate das demandas do movimento: suas 

lutas em prol da alimentação saudável e livre de transgênicos e agrotóxicos, a favor da 

agroecologia e defesa da terra com manejo consciente; suas histórias e suas experiências, que 

são compartilhadas nas rodas em defesa da reforma agrária; além das interações quanto à 

importância da proteção da democracia e dos movimentos sociais populares, incluindo a 

questão de gênero, a ser tratada no capítulo 3. Sempre com a intenção de conscientização, 

principalmente da universidade e por quem por ali passa: de técnicos a alunos, de doutores a 

autoridades. O evento em forma de luta, montado ali no pátio de entrada, forçando a não passar 
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despercebido, escancara a urgência da reforma agrária no Brasil18. 

Os debates feitos são realizados em forma de rodas de conversa nas áreas 

compartilhadas, com o fito de dar visibilidade ao MST e proporcionar fácil aderência pelos 

passantes. Cada convidado fala por alguns minutos e depois o microfone fica disponível para 

eventuais falas/participações e compartilhamento de outras experiências. Esse dinamismo 

evidencia as demandas narradas, assim como os símbolos do movimento, que são colocados no 

meio da roda – e que possuem grande significado e importância, são eles: a foice; o facão; a 

enxada; as sementes e frutos manejados; a bandeira e demais aparatos (bonés, camisas); 

cartazes, falas e gritos de guerra que são proferidos no curso da JURA. 

Na ocasião da JURA de maio de 2019, a pesquisadora teve o privilégio de além de ouvir 

as companheiras e companheiros lá presentes, narrando suas trajetórias e experiências, poder 

também participar ativamente falando um pouco de suas observações e aprendizados adquiridos 

desde 2018, quando do início da pesquisa mais aprofundada sobre o movimento, e a partir da 

maior convivência com o grupo. A JURA daquela data tinha como tema central “O que você 

sustenta quando se alimenta”, e o tema de uma das rodas de conversa, a que a pesquisadora 

pôde colaborar foi intitulada de “Agroecologia e a experiência da unidade pedagógica19 em 

Macaé - reforma agrária popular: o que temos a ver com isso?”20. 

A pesquisadora falou de algumas de suas vivências a partir do envolvimento com o 

movimento, que serão melhor relatadas quando da tratativa do EIV, mas frisou na JURA que o 

dever e a necessidade do Direito é, sobretudo nas universidades públicas, de transcender às leis 

e dogmas, devendo sempre ter olhar social a respeito do que nos cerca, a fim de quebrar 

paradigmas, tabus e preconceitos, com intuito de levar sempre informação clara acerca do tema. 

                                                 
18A Reforma Agrária é necessária, importante e estratégica para o desenvolvimento e o governo atual não 

demonstra nenhum interesse em resolver as questões de concentração de terra no país. As atividades da agricultura 

familiar, geram oportunidade, emprego e renda, proporcionam dignidade para quem produz de forma orgânica, 

comunitária com respeito à terra, por isso é tão importante fortalecer as políticas da reforma agrária. A conta não 

fecha se verificarmos a análise feita pelo MST do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (2017), em que se constatou que: “(...) De acordo com a pesquisa, propriedades rurais com até 

50 hectares (equivalentes a 500 mil m², ou 70 campos de futebol cada) representam 81,3% do total de 

estabelecimentos agropecuários, ou seja, mais de 4,1 milhões de propriedades rurais. Juntas, elas somam 44,8 

milhões hectares, ou 448 mil km², o que equivale a 12,8% do total da área rural produtiva do país. Por outro lado, 

2,4 mil fazendas com mais de 10 mil hectares (100 km², ou 14 mil campos de futebol cada), que correspondem a 

apenas 0,04% das propriedades rurais do país, ocupam 51,8 milhões de hectares (518 mil km²), ou 14,8% da área 

produtiva do campo brasileiro”. (MST, 2018). Disponível em: <https://mst.org.br/2018/07/26/no-brasil-2-mil-

latifundios-ocupam-area-maior-que-4-milhoes-de-propriedades-rurais/>. Análise conjunta com o Censo IBGE: 

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-censo-

agropecuario.html? edicao=21858&t=downloads>. Acessos em 26 jun. 2020. 

19 A “Unidade Pedagógica em Agroecologia” no acampamento Edson Nogueira em Macaé, foi aprovada pela 

Câmara de Vereadores da cidade, atividades envolvem parcerias com instituições públicas e acadêmicas e tem 

como objetivo capacitar os participantes no manejo agroecológico. (MST, 2019). 
20 Esse registro ficará em anexo com o cartaz da JURA e demais fotos. 

https://mst.org.br/2018/07/26/no-brasil-2-mil-latifundios-ocupam-area-maior-que-4-milhoes-de-propriedades-rurais/
https://mst.org.br/2018/07/26/no-brasil-2-mil-latifundios-ocupam-area-maior-que-4-milhoes-de-propriedades-rurais/
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-censo-agropecuario.html?%20edicao=21858&t=downloads
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-censo-agropecuario.html?%20edicao=21858&t=downloads
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Importa mencionar que, em decorrência da JURA, esta representou uma das atividades em que 

foi possível as maiores interações para troca de experiências e coleta de dados acerca das 

informações que compõem este trabalho. 

Outra atividade foi o Estudo/estágio Interdisciplinar de Vivências Campesinas e 

Agroecológicas (EIV), que é oriundo do trajeto: cidade-campo, que ocorre e consiste, segundo 

o site oficial do MST:  

(...) desde 1980, o EIV realiza atividades voltadas para a difícil realidade social 

brasileira, a partir de experiências acumuladas pela Federação dos Estudantes de 

Agronomia do Brasil (FEAB). A proposta desse estágio é proporcionar aos estudantes 

universitários contato direto com assentados e agricultores familiares organizados, 

para vivenciar na prática seus problemas, suas formas de organização e os desafios 

por eles enfrentados (...) o objetivo de proporcionar a práxis social aos universitários. 

(...) As propostas das atividades se diferenciam dos projetos formais de extensão 

universitário. Caracterizam-se principalmente por dois princípios básicos. A 

interdisciplinaridade, a qual tem como intuito incentivar a participação de diversos 

cursos (...) para que se possa abranger a realidade sob diversos enfoques, de acordo 

com as respectivas áreas do conhecimento; e interação nos espaços de discussão, os 

quais possuem fases de preparação e avaliação, com o enfoque para a construção do 

conhecimento, que é conjuntamente construído a partir das diferentes realidades 

vivenciadas durante o EIV (...). (MST, 2019). 

  

As idas da pesquisadora, juntamente com sua orientadora, ao Assentamento Osvaldo de 

Oliveira, foram no intuito de ajudar uma assentada que estava com dificuldades em manter seu 

cultivo e, por conseguinte viabilizou o desenvolvimento do EIV. As contribuições consistiram 

em colaboração para plantação da companheira, principalmente na de mandioca e nos cuidados 

da plantação como um todo dos outros plantados, inclusive, capinando e arando a terra para 

receber novas sementes. Podendo perceber de perto a realidade do trabalho braçal e a 

necessidade com os cuidados da lavoura, foi que orientadora, pesquisadora e pesquisados 

pegaram na enxada. 

Um carro foi alugado e “pé na estrada”. Na chegada, foi preciso deixar o veículo em 

uma estrada de chão, porque a única ponte de acesso ao assentamento havia caído, em razão de 

fortes chuvas no início de 2019. Aquelas pessoas viviam um completo isolamento, com 

dificuldades de escoamento de seus produtos – que saem em toneladas para o projeto PNAE21; 

acesso à escola; transporte público, e os poucos que possuem um carro ou moto também 

estavam presos com seus veículos do outro lado do Rio São Pedro. Restava apenas uma singela 

passarela para passagem de pedestres ou, com ousadia, motos. 

                                                 
21 Programa Nacional de Alimentação Escolar, instituído pela lei n° 11.947/2009, prevê a compra de pelo menos 

30% dos alimentos proveniente da agricultura familiar para oferecer às escolas pública de educação básicas (MDA, 

2014). Parte desses alimentos são oferecidos pelo PDS Osvaldo de Oliveira para a região de Macaé por meio do 

PNAE. 
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Após a travessia da passarela, um assentado que tinha uma moto buscou a extensionista 

e orientadora no início da propriedade, cerca de 10/15 minutos de moto, não era perto, a pé 

devia gastar duas horas, era o que os assentados diziam. Quem não possuía moto, bicicleta ou 

outro meio de transporte que pudesse fazer chegar até a passarela, precisava andar por toda a 

estrada de chão para ter acesso à saída. A chegada foi logo pela manhã, oportunidade que foi 

possível trocar ideias, conversar com outros assentadas e assentados e com a companheira em 

particular que recepcionou o pequeno grupo – outro extensionista da UFF também estava 

presente. Em seu singelo barraco, composto de quarto, uma pequena cozinha e banheiro, com 

uma mesa para quatro do lado de fora bem ao lado de um mini fogão a lenha, contou sobre sua 

família, sobre o movimento e sua plantação. Passadas algumas horas, foi servido um almoço 

tão simples quanto saboroso, nutritivo e livre de agrotóxicos acompanhado de uma deliciosa 

garapa. Registra-se que o alimento do campo possui outro gosto, a banana é docinha assim 

como o caldo de cana (EIV, 2019). 

Após o almoço, foi dado início às atividades agrícolas na porção de terra que toca à 

companheira – de toda extensão do assentamento, foi divido pequenas glebas entre as famílias 

que lá vivem22. Foi percorrido o caminho de cerca de 10 minutos a pé de onde fica o barraco 

provisório da assentada até a área que foi destinada a ela, em que possui uma pequena extensão 

de onde planta e colhe para sua subsistência e para fornecer alguns produtos ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), juntamente com os outros assentados. A outra parte 

da gleba é a área onde sonha em construir sua casinha em definitivo. As atividades durariam 

até o entardecer, mas uma chuva repentina atrapalhou os trabalhos. Enquanto a chuva ainda 

estava leve, todos se mantiveram firmes nas atividades, mas quando “engrossou” foi necessário 

retornar. O caminho de volta já estava enlameado, as roupas molhadas, o peso de parte da 

colheita e o terreno irregular, fizeram com que o trajeto de volta ao menos aparentasse mais 

longo. De toda forma, foi possível, segundo a companheira Abóbora, oferecer “uma boa ajuda” 

e agradeceu narrando “(...) que bom que vocês vieram, para mim a gente não precisava nem 

fazer nada, só de ver vocês, se vocês virassem as costas e fossem embora, já deixou meu dia 

feliz”. Felizmente, a pouca colaboração agregou àquela mulher de diferentes formas para além 

do braçal e necessário trabalho em sua lavoura. Sua gratidão era perceptivelmente muito mais 

pela presença do que pelo esforço desempenhado (EIV, 2019). 

As bolsas ao findar do longo dia estavam cheias de produtos agroecológicos cultivados 

no PDS, o assentamento ia, em um micro pedaço, embora nas sacolas da orientadora e 

                                                 
22 Mapa da divisão em anexo. 

  



33  

extensionista, que levaram frutas, legumes e verduras agroecológicas para casa. Tentaram 

esperar a chuva estiar um pouco no barraco da companheira, o que não ocorreu e então seguiram 

para pega carona com um companheiro que as levariam de volta para perto da passarela, onde 

o carro havia ficado. O retorno até ao carro não foi de moto como a ida, era inviável, foi em um 

carro modelo tipo Brasília, sem bancos para passageiros. Após se acomodarem, muita atenção 

à estrada de chão com a chuva, foi preciso cuidado. A chegada em Macaé ocorreu já era noite, 

molhadas e sujas de lama foi como chegaram em casa. Havia muito barro dentro dos tênis. Foi 

preciso descartar meias e outros objetos, pois não havia como higienizá-los. Foi uma sensação 

única, o cheiro da terra e as fissuras nas mãos abertas por “pegar a enxada”. A ida ocorreu em 

2019 e permitiu o estreitamento de laços; a possibilidade de almoçar uma comida saborosa e de 

qualidade; perceber as dificuldades enfrentadas, inclusive a de acesso ao assentamento; 

colaborar com o cultivo dessa assentada em questão e levantar questionamentos que se 

encontram neste texto (EIV, 2019). 

O EIV promoveu o fortalecimento da interdisciplinaridade e formação humanística não 

só da pesquisadora, mas para todo o curso de Direito da UFF/ICM, e a sociedade em geral, que 

receberam e receberão os produtos da produção acadêmica. Na oportunidade de estudar em uma 

Universidade Pública, consoantes aos pilares do ensino, pesquisa e extensão, devolvendo à 

sociedade a importância das discussões de temas de relevância social para promoção de 

cidadania. 

A partir da metodologia da pesquisa-ação e as atividades desenvolvidas por meio dela 

– JURA, FSA e EIV -, e com o uso da história oral, individual e coletiva, e a partir do observado, 

evidenciam-se aspectos dos Direitos Humanos e que também são garantias fundamentais 

insculpidas na Constituição Federal (1988). Essas garantias se mostram presentes nos 

assentamentos no direito ao meio ambiente; utilização e manejo dos recursos naturais de forma 

consciente; alimentação saudável e agricultura sustentável – a partir das plantações e, 

consequentemente, alimentos livres de agrotóxicos produzidos no assentamento para 

subsistência do grupo e para geração de renda; e a valorização de se viver em ambiente 

ecologicamente equilibrados. 

No entanto, mas na mesma esteira desses direitos fundamentais, alguns ainda precisam 

ser melhor consolidados e garantidos plenamente em favor do assentamento, como o direito 

básico à moradia – objetivo do MST por meio da efetivação da reforma agrária e aplicação da 

função social da terra, conceitos a serem tratados, mas que são albergados pela Constituição 

Federal, inclusive, situação que constitui anseio das famílias do assentamento em razão da ação 

de desapropriação e reintegração de posse, explicitada no capítulo 2, e que ainda estão 
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pendentes de resolução e decisão definitiva; igualdade de gênero –, tema ainda a ser tratado 

neste capítulo e capítulo próximo, mas que faz-se necessário garantir viabilizando a atuação das 

mulheres com maior espaço de voz; dentre outros direitos como melhor acesso à saúde e 

educação pelos acampamentos e assentamentos, geralmente afastados da cidade, uma vez que 

localizados em zona rural (BRASIL, 1988). 

Todos esses temas, dentre outros que também tocam o MST de certa maneira, em que 

pese direitos básicos resguardados pela Constituição, estão comtemplados nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para 203023, que consiste em um plano de ação 

para países e indivíduos de todo o mundo, que reconhece em todas as formas e dimensões que 

a erradicação da pobreza, desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da paz universal com 

maior liberdade são os maiores desafio global (ONU, 2015). Isso traz à tona as mazelas da 

sociedade e o fato de ainda termos atualmente que discutir direitos básicos e urgentes para uma 

vida digna, direitos que já eram para estar consolidados. Para demonstrar tal afirmação, tem-se, 

por exemplo, que a Constituição Federal acrescentou o direito social à alimentação em seu 

artigo 6º apenas em 2010, por meio da Emenda Constitucional n° 64. O Direito Humano à 

Alimentação Adequada, que se relaciona não apenas com o consumo e a produção sustentável, 

mas também com a agricultura sustentável, e que também está inserido no artigo 25 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que consiste em: 

(...) acesso físico e econômico de todas as pessoas aos alimentos e aos recursos, como 

emprego ou terra, para garantir esse acesso de modo contínuo. Esse direito inclui a as 

diversas formas de acesso à água. Ao afirmar que a alimentação deve ser adequada 

entende-se que ela seja adequada ao contexto e às condições culturais, sociais, 

econômicas, climáticas e ecológicas de cada pessoa, etnia, cultura ou grupo social 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2013). 

 

Importa dizer que os ODS da ONU para 2030 foram pactuados após o limite da agenda de 

2015 e em substituição aos antigos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

Iniciando-se a discussão sobre a necessidade de novos objetivos na Rio+20 (Conferência das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável). Foi em 2015 que mais de 150 líderes 

mundiais se reuniram na sede da ONU em Nova Iorque e passaram a visar um plano de ação 

para países e indivíduos para desenvolvimento mundial, baseado em 17 objetivos, dentre alguns 

já citados, buscando implementar uma agenda de desenvolvimento sustentável até 2030 (ONU, 

s.d.). 

Acordando uma agenda global que tenha comprometimento com pessoas e o planeta, bem 

                                                 
23 Outros temas relevantes como fome zero; agricultura sustentável; erradicação da pobreza; trabalho decente; 

redução de desigualdades; consumo e produção responsável e educação de qualidade, também são objetos da 

agenda (ONU, s.d.). 
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como para a promoção de paz, de vida digna e principalmente erradicação da pobreza. Os países 

signatários receberam orientação para a implementação desses objetivos (em dimensões 

ambientais, sociais, econômicas e institucionais). A imposição de ODS não são obrigatórios, 

mas enquanto países signatários, e aí inclui-se o Brasil, trata-se de uma assunção de 

compromisso voluntário para o desenvolvimento sustentável (ONU, s.d.). E que pode ser 

implementado por políticas públicas, planos e programas a serem desenvolvidos pelos países, 

assim como por meio de ações entre governos, empresas, academia e sociedade civil. 

1.3 Mulheres no tanque – (invisibilizadas na) de guerra! 

Embora os movimentos sociais tenham de certa maneira conseguido alguma 

democratização dos espaços, isso não é uma constante e é permanente a luta por suas culturas 

e políticas de inclusão contra a exclusão. Especialmente, quando do recorte de gênero em que 

mulheres, no geral, já sofrem exclusões diárias e enfraquecimento a partir do que o patriarcado24 

dita há séculos, ainda mais as que possuem demandas específicas como a mulher trabalhadora 

rural do MST. Com isso, é primordial compreender a política organizacional do movimento e 

a agroecologia25 como ferramenta de emancipação de gênero e sua atuação, enquanto 

precursora de políticas públicas em direitos humanos ao combate das desigualdades de gênero 

no campo (CÂMARA & ZAVATÁRIO, 2020), temas que serão tratados nos capítulos 2 e 3, 

respectivamente. 

Essa parte do trabalho traça uma análise acerca do grito de guerra “mulheres no tanque: 

de guerra!”, que foi entoado na JURA (2019), ao final do ciclo de debates, e que basicamente 

significa dizer que elas podem estar em qualquer lugar que desejarem, não apenas realizando 

trabalhos domésticos – no tanque de roupa, como que relegadas a uma construção de 

confinamento à maternidade ou trabalho doméstico e excluídas da esfera política (COLLIN, 

2009). Também não tem só a ver com a possibilidade ou intenção de mulheres ocuparem 

quaisquer postos e trabalho, ou mais de um, mas significa dizer que em que pese as dificuldades 

e enfrentamentos, possam ser autoras de sua própria história e estarem na busca do que quer 

que desejem, sobretudo na luta pela terra de forma ativa, e em pé de igualdade com os homens. 

Para tanto, é necessário dar visibilidade a esse “tanque de guerra”, elas podem e devem 

                                                 
24 Dentre inúmeros conceitos de patriarcado, adotaremos aqui o que sujeita as mulheres, enquanto homens detém 

o poder e em que as mulheres não dispõem livremente de espaços e opiniões em pé de igualdade com os homens. 

(DELPHY, 2009). 
25 Entende-se como sendo um modelo alternativo à agricultura convencional, trata-se de produção que se preocupa 

com a preservação de recursos naturais e ecossistemas promovendo o manejo sustentável e a valorização de 

sistemas orgânicos de cultivo e do conhecimento tradicional dos trabalhadores rurais (INCRA, 2020). 
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ocupar locais de atuação também no campo político decisório, se assim desejarem. Porque o 

que se observou enquanto dos estudos de campo, foi que apesar de ocuparem lugar social, seja 

na organização das feiras ou nos espaços de fala viabilizados na universidade, e que isso seja 

uma forma de fazer política – no sentido da vida em coletividade em um aspecto geral, e ter 

importância, as mulheres não têm interesse em discussões ou reuniões, que as tornem submissas 

às decisões do homem. Elas podem e querem, com intuito de construir uma nova relação de 

igualdade, estar à frente da construção, coordenação e direção. Como demonstram buscar, ao 

menos no Osvaldo de Oliveira, a partir do que se percebe da fala de uma assentada do PDS: 

“(...) lá a gente não tem esse negócio de homem manda mais que a mulher, o mesmo 

que o homem pode lá eu posso como mulher, então nós vivemos direitos iguais lá 

dentro, e, portanto, nós somos divididos em núcleos e nossos núcleos tem que ser uma 

coordenadora e um coordenador de cada coisa lá dentro, tem coordenador de núcleo, 

coordenadora de produção, e sempre tem que ser um casal, quando participa de 

qualquer coisa, sempre participa um homem e uma mulher, temos nosso espaço de 

fala, temos nosso clube de mulheres também” (Abóbora – Fala colhida na ocasião da 

JURA, mai., 2019). 

 

Ocorre que essa busca por igualdade que tentam estabelecer e não perder no 

assentamento estudado não retrata a realidade de todos os assentamentos, sequer pode-se dizer 

que sempre ocorreu e ocorre no PDS ou qualquer outro assentamento. Foi possível observar no 

assentamento Osvaldo de Oliveira, mesmo quando dos discursos de que às mulheres não lhes 

são negados espaço, mesmo assim, quem “fala mais” é o homem (VAZ, 2017), que é quem 

emite opiniões nas reuniões, e por vezes não “dão muito crédito” às falas das mulheres, ainda 

de quando permitida ou não obstada sua participação, mesmo que de forma implícita, por 

descrédito, ou linguagem corporal – integração com o texto e fala de uma entrevista obtida no 

assentamento. Observou-se também a naturalização da posição das mulheres nos trabalhos 

domésticos, ainda que os homens ajudem na comida ou cuidados da casa, quando fazem, é 

como se fosse um favor, acabando por ficar a cargo das mulheres – constituindo obrigação, tais 

atividades de casa (VAZ, 2017). 

O que se observa nos assentamentos, mesmo que se reconheça avanços na 

conscientização e de ter ganhado corpo a problematização da questão de gênero, é que ainda 

existe é uma hierarquização dos gêneros e valorização do trabalho de forma desigual, mesmo 

quando a mulher realiza a mesma função que o homem e que, embora estejam na luta, não se 

sentem sempre representadas (GONÇALVES, 2009). “Não parecendo ser obra do acaso os 

Coletivos de Mulheres ou de Gênero e o Setor de Gênero só passarem a existir na segunda 

metade dos anos 1990” (GONÇALVES, 2009, p. 204-205). A discussão foi tardia em relação 

a constituição do movimento que é gestado desde a década de 70 e se consolidou na década de 
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80, sendo necessário, ainda hoje, reafirmar a necessidade desse debate por igualdade. 

(...) A luta pela terra, é uma luta da família, do homem, da mulher e da criança. A 

ideia do fortalecimento do MST, como uma ferramenta de classe trabalhadora na luta 

contra a sociedade do capital, incorporou também que é preciso envolver mulheres e 

homens, construir internamente no Movimento novas relações de gênero. Um dos 

objetivos de transformação da sociedade colocada pelo MST é construir uma 

sociedade solidária, com justiça social, capaz de garantir vida digna a toda a 

população. Essa transformação radical seria impossível sem acabar com as bases 

ideológicas de sustentação da sociedade capitalista, entre elas a desigualdade nas 

relações de gênero. (VALENCIANO & JÚNIOR, 2002). 

 

Entende-se que o movimento acaba por incorporar as lutas das mulheres, não apenas 

para promoção de alteração nas relações de gênero, mas com o próprio intuito de mudança 

social (SLIPRANDI, 2007). O movimento, pautado em um sistema de garantias no qual nos 

encontramos inseridos, pode ser o principal motivador de atividades de desenvolvimento social, 

tanto para o grupo como para a sociedade em geral. É certo que promover direitos em uma 

sociedade demanda de um efetivo Estado democrático de direito, que viabilize que a sociedade 

se expresse com voz e tenha vez, abordar suas demandas e conflitos com o fim de solucioná-

los (SCHERER-WARREN & LÜCHMANN, 2004). 

Entender as dificuldades acrescentado a isso o viés de gênero não é diferente, mas cabe 

a sociedade como um todo perseguir maneiras de como mitigar essas dificuldades, 

principalmente a partir de implementação de políticas públicas eficazes, o que será tratado no 

capítulo 2. Sobretudo em relação ao estudo do MST, pelo protagonismo e das reivindicações 

de gênero; da produção agroecológica – sem agrotóxico/limpa; os conflitos sociopolíticos 

encarados, e sua atuação para promoção de justiça social e construção de cidadania, com vistas 

a dar visibilidade às mulheres e suas lutas, para que assim possam expressar seus desígnios, 

resolvê-los, e consolidar a autonomia e emancipação do grupo enquanto atrizes sociais e 

políticas. 

As mulheres do assentamento Osvaldo de Oliveira possuem longa trajetória de 

experiências, lutas, vivências e conquistas. Desde o início da constituição do assentamento 

como tal, sofreram alguns despejos; processos judiciais; lutas por moradia, trabalho, saúde e 

vida digna e, ainda que titubeassem, permaneciam sempre aguerridas no propósito de suas 

demandas e na luta pela terra, semeando resistência:  

“(...) E eu aprendi que o que fica é quando você tem força de vontade, você tem, ‘ah 

teve despejo vou desistir’, não, não vou desistir, volta pra casa, vou continuar. “Ah, 

mas outro despejo”, vou continuar, e eu ‘tô lá’ (...) tem 1 ano que estamos ilhados sem 

pontes, que só passa moto e bicicleta, e depois dessa ponte a gente já teve incêndio lá 

dentro, tivemos que nós mesmos apagar 2 incêndios, que queimou uma extensão 

grande de terra. A gente depois que entrou lá, ficou boi lá por quase 2 anos com boi 

do fazendeiro, e a gente querendo plantar (...) sinto muito orgulho por isso, eu visto a 

camisa do Osvaldo de Oliveira” (Abóbora – Fala colhida na ocasião da JURA, mai., 
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2019). 

 

A resiliência da assentada Abóbora se evidenciou até mesmo em um episódio grave de 

doença: 

“(...) eu só me apego em coisas positivas, há um tempo atrás eu passei por um 

problema de saúde, eu tive câncer, e eu tive assim quando eu cheguei no hospital do 

câncer, conheci tantas pessoas e vi tantas pessoas cada qual com sua história, que 

aquilo ali eu pensei, isso aqui não é nada perto de muitas pessoas que tinham 

problemas muito piores que o meu (...) uma pessoa que tem força de viver, quer viver, 

e eu quero isso pra mim, e eu quero viver bem dentro desse assentamento” (Abóbora 

– Fala colhida na ocasião da JURA, mai., 2019). 

 

Frisa-se, contudo, a importância de não se romantizar o sofrimento dessas mulheres, 

este não é o objetivo. O que se almeja demonstrar é o processo de emancipação delas como 

sendo parte no processo de libertação das trabalhadoras – de si mesmas, que por muito ficaram 

“em situação de exclusão socioeconômica e inferioridade na escala de prestígio social, como 

tem sido historicamente a categoria “mulher”, mas que têm formado movimentos sociais para 

libertarem-se” (GOHN, 2007, p. 45) e demonstrar que a iniquidade que assola as mulheres está 

ligada, diretamente, aos ditames dos padrões sociais e da não superada cultura sexista, infiltrada 

sobremaneira nesta sociedade (SILIPRANDI, 2015) e que devem ser rechaçados todos os dias. 

A compreensão dos movimentos sociais como instrumento de luta, principalmente em 

se tratando de grupo de mulheres, necessita ganhar espaço de modo a suprir as barreiras 

comportamentais impostas pela sociedade a qual estamos inseridos, já que são os movimentos 

e as lutas que possuem caráter de emancipação social e contra o neoliberalismo excludente 

(TEIXEIRA, 2016), que em linhas gerais defende a autonomia política e econômica com pouca 

intervenção estatal e às expensas das necessidades sociais. Com isso, o que se infere é que os 

movimentos sociais influenciam e são influenciados pelos contextos políticos que se veem 

inseridos, mas é por meio da luta que podem buscar mudança ou manutenção de direitos e 

questionar a forma pela qual as decisões políticas são tomadas (SOARES, 2004). 

No presente trabalho, o recorte é voltado à agricultura familiar e ao enfretamento das 

mulheres nesse espaço de trabalho e de luta. Buscando-se também compreender juridicamente 

quais políticas públicas já foram implementadas a esses grupos, bem como quais políticas 

públicas ainda podem ser incorporadas de modo a facilitar o trabalho das mulheres na 

agricultura familiar e efetivar direitos, tema que será abordado em capítulo próprio. Sempre 

com vistas à diminuição da desigualdade de gênero e contribuindo para a efetivação da 

produção dos alimentos e independência desse grupo social que se analisa. Tendo a mulher 

rural como agente de transformação na agricultura familiar e do desenvolvimento agrário. 
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CAPÍTULO II 

HISTÓRIA: MOVIMENTOS SOCIAIS COMO INSTRUMENTO DE LUTA 

 

Sempre que grupos consideram seus direitos desrespeitados ou objetivam lutar pela 

aquisição de novos direitos, surgem movimentos sociais nos mais diversos lugares. Visando 

mudar ou manter determinadas situações é que esses movimentos impõem suas ações coletivas: 

locais, regionais, nacionais ou internacionais. Podendo ser de caráter conjuntural, quando 

possuem duração de alguns dias, ressurgindo em outro momento, ou ainda, os movimentos 

organizados, seja por melhores condições de trabalho, de vida na cidade ou no campo e se 

desenvolvem a partir de forças sociais e políticas que os apoiam ou confrontam (TOMAZI, 

2010). O MST se constitui, portanto, como movimento organizado que luta constantemente por 

acesso à terra e sua distribuição por meio da reforma agrária, ou sua manutenção em terras 

quando da árdua26 conquista. 

“Uma luta só pode ser caracterizada como sendo social na medida em que seus objetivos 

se deixam generalizar para além dos horizontes das intenções individuais, chegando a um ponto 

em que eles podem se tornar a base de um movimento coletivo” (HONNETH, 2003, p. 129). 

Nesse sentido, entende-se que o movimento não deixa de considerar e objetivar o 

reconhecimento individual, mas visa também a defesa de interesses e necessidades do grupo 

como um todo, sobretudo na subdivisão quando se trata da questão de gênero também como 

um movimento social, tema abordado ainda neste capítulo. 

No Brasil, os registros dos movimentos sociais se dão desde o primeiro século da 

colonização27 até os dias de hoje, demonstrando com evidência a luta em defesa de ideais, 

interesses e em favor da vida. Sendo “possível pensar em identidade, repertório, enquadramento 

e narrativa como quatro formas diferentes de incorporar a cultura nas análises de movimentos 

sociais” (IAMAMOTO, 2017, p. 8) por meio da qual se efetivam essas lutas. 

A Constituição a qual estamos subordinados, privilegia os direitos humanos, os direitos 

civis, políticos e sociais em um Estado Democrático de Direito28 (BRASIL, 1988) – sem o 

                                                 
26 Pelas lutas no campo, na conquista de terra tornando-a definitiva – assentamento (que será tratado ainda neste 

capítulo), ocupações, desocupações/despejos e processos judiciais. 
27 O período entre 1789 a 1808 para o regime colonial fora uma fase crítica, da Guerra de Palmares (1630-1695) a 

Guerra dos Emboabas (1708-1709), e outras revoluções coloniais antecederam a Inconfidência Mineira e a 

Conjuração Baiana (ARRUDA & PILETTI, 1996). Aqui não se pretende detalhar esses movimentos de lutas 

coletivas, mas, tão somente, apresentar exemplos históricos no caso brasileiro. 
28 Um Estado Democrático de Direito tem fundamento na soberania popular – garantir o respeito das liberdades 

civis, dos direitos humanos e pelas garantias fundamentais, assim como a realização da democracia e uma 

Constituição material legítima, rígida e que emana do povo, de supremacia tal que vincule, inclusive todos os 

poderes e seus atos. Com órgãos judiciais livres e independentes para e resolução de conflitos entre a sociedade e 
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prejuízo de outras classes de gerações de direitos, que aqui não serão tratadas – e os atores 

sociais dos movimentos se organizam para alcançar resultados específicos e que são garantidos 

constitucionalmente, como moradia; igualdade entre homens e mulheres; busca por um meio 

ambiente saudável; e demais lutas. 

Nesse sentido, os movimentos sociais acabam por ser instrumentos para o 

questionamento das muitas desigualdades existentes no país, em que por meio da politização 

contribuiu para demonstrar uma preocupação de toda a sociedade, não apenas do Estado, com 

as carências das populações pobres no âmbito urbano ou rural, dos negros, das mulheres, das 

crianças (TOMAZI, 2010) e outros grupos de minorias29. Os movimentos fizeram ocorrer algo 

muito importante em que: 

(...) abriu-se no Brasil a possibilidade de se desenvolverem movimentos sem o 

controle do Estado, dos partidos políticos ou de qualquer intuição. (...) nenhum desses 

movimentos tem a preocupação de alcançar o poder do Estado, mas sim de fazer valer 

os direitos existentes nas leis e criar outros, isto é, eles são um meio de a população 

organizada participar politicamente, sem que precisa estar ligada às estruturas estatais 

de poder (...) procurando construir espaços políticos públicos, nos quais possam ser 

debatidas todas as questões importantes para uma sociedade. (TOMAZI, 2010, p. 

165). 

 

No âmbito dos movimentos sociais, e dentro do próprio MST, tem-se, ainda, a discussão 

a respeito da posição da mulher que vem sendo travada na sociedade desde o século XVIII30 e 

que também é objeto deste trabalho. No movimento, não basta reconhecer a importante 

participação da mulher na sociedade, e no caso, na sociedade rural31, como também reconhecer 

a escassa participação feminina em muitas atividades consideradas decisivas32 para essa 

sociedade. É a partir do século XX, com a grande evidência da desigualdade econômica, social 

e política de gênero, que a luta por direitos iguais entre homens e mulheres ganhou maior vulto, 

e passamos a nos deparar com o movimento feminista, inicialmente com maior visibilidade na 

Europa e Estados Unidos na década de 1960. 

                                                 
deles com o próprio Estado; que observa a legalidade, informada pelo princípio da justiça e a segurança jurídica 

para prevenir excessos (SILVA, 2005). 
29 Grupo de pessoas que de algum modo e em algum setor das relações sociais se encontra numa situação de 

dependência ou desvantagem em relação a um outro grupo, “maioritário” (...) recebem um tratamento 

discriminatório por parte da maioria (...) não se reduz a termos numéricos, e sim certas feições estruturais básicas 

nas inter-relações maioria-minoria. (CHAVES, 1970. p. 1-2). 
30 Quando na França de 1971, Olympe de Gouges, encaminhou à Assembleia Nacional uma Declaração dos 

Direitos da Mulheres e da Cidadã, sendo guilhotinada em 1973, por suas posições políticas (TOMAZI, 2010), ali 

dava início à busca por igualdade e reconhecimento dos direitos das mulheres. 
31 Em que pese as diversas acepções do termo, para fins desse trabalho, sociedade rural é tomada por base nas 

populações que vivem e exploram da agricultura familiar nos meios rurais. 
32 Da esfera política, perpassando por sua atuação em movimentos sociais diversos. E em relação ao presente 

estudo, considerando as influências que as relações patriarcais podem ter dentro de um assentamento do MST, 

mesmo que o movimento tenha uma postura contrário a um modelo conservador (PATRIARCHA & PASTOR, 

2011). 
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Nesse período, o Brasil começava a vivenciar o período militar, não era uma boa época 

para falarmos em efetivação de direito; então, em 1970, se iniciam as primeiras manifestações 

feministas em nosso país e até hoje segue a busca por conquistas e garantias de direitos, 

igualdade de gênero e a tentativa de superar as influências do patriarcado sobre a sociedade 

(PATRIARCHA & PASTOR, 2011). 

Igualmente, é em 1970, a despeito de um período ordenado de autoritarismo e repressão, 

mas que estava abrindo-se politicamente com o fim da ditadura, que começam a surgir os novos 

movimentos sociais no Brasil33, trazendo compreensões distintas de sociedade pela 

demonstração de suas insatisfações coletivas, seja pela relação de classe ou pela relação cultural 

do momento. A partir de uma concepção social para a diminuição do autoritarismo do Estado 

ou da Igreja, e que questionava as contradições de classes, tendo como estratégia, no caso do 

MST, a ocupação de terras ociosas, que buscava se consolidar com a auto-gestão e auto-

representação coletiva (ALMEIDA, 2009). 

(...) bem como utiliza ocupações, onde o objetivo é colocar em cheque a propriedade 

privada da terra, criando com isso possibilidades históricas de compreensão das 

estruturas político-econômicas que produzem a espoliação e explicitam na 

territorialização de seu lema básico: Ocupar, Resistir, Produzir, a finalidade da terra. 

Isso acaba gerando também condições para a explicitação dos conflitos sociais, onde 

a postura classista do Estado passa a ser evidenciada. (ALMEIDA, 2009, p. 6). 

 

Quanto ao MST, propriamente dito, pode-se dizer que foi gestado na década de 7034, 

especialmente na região centro-sul do Brasil (CALDART, 2000); mas foi criado como tal em 

198435, a partir dessas construções anteriormente mencionadas, para protagonizarem suas lutas 

por democracia e terras, fundando o movimento camponês nacional, que é o MST como 

concebemos atualmente, e que possuía três objetivos principais: lutar pela terra, pela reforma 

agrária e lutar por mudanças sociais no país. Porém, suas lutas desde a criação foram se 

tornando cada vez mais amplas: pela alimentação saudável, pelo equilíbrio da natureza, por 

uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária e com novo programa e estruturação agrária 

para o país; com produção agrícola agroecológica, moradia digna, educação e emprego para a 

juventude. Estruturado de forma em que todos os seus integrantes, inclusive mulheres, sejam 

                                                 
33 Dentre eles o sem-terra, seringueiros, ecológicos e outros (ALMEIDA, 2009). Tendo como conceito de novos 

movimentos sociais como sendo uma ação grupal para transformação (a práxis) voltada para a realização dos 

mesmos objetivos (o projeto), sob a orientação mais ou menos consciente de princípios valorativos comuns (a 

ideologia) e sob uma organização diretiva mais ou menos definida (a organização e sua direção) (SCHERER-

WARREN, 1987, p. 37). 
34 Não se pretende fazer um levantamento bibliográfico e documental que culmine em reviver as memórias do 

movimento, mas, sim, contextualizar a atual fase vivida pelo movimento na luta pela reforma agrária popular 

associada a defesa da soberania e segurança alimentares. 
35 Com o Encontro Nacional, em Cascavel, no Paraná (MST, 1984). 
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envolvidos ativamente nas diversas atividades realizadas no movimento (MST, s.d.). 

O que leva um indivíduo a participar de um movimento social está relacionado não 

apenas com questões objetivas, como o fim da exclusão social, a posse e conquista da terra, 

como também em razão de questões sociais, do que representa o grupo, de como indivíduo 

pensa e age particularmente, sua história de luta, desejos e frustrações na lida, de modo a 

representar-se e impor resistência para o fim de uma construção de nova identidade individual 

e do grupo (BELO, 2012). Assim, e em diferentes formatos de movimentos sociais, 

principalmente no estudo do MST e em seu recorte de gênero, o movimento se mostram como 

instrumento de luta e constante busca e concretização de direitos. Os movimentos sociais 

favorecem a democracia ao explanarem as tensões provenientes e próprias da luta, e as 

implicações das decisões políticas sobre grupos, proporcionando percepções de vislumbres 

futuros possíveis ao grupo e a sociedade, como meio para a realização de direitos e explicitação 

dos ideais democráticos e de justiça social que carregam com a luta (MACEDO & ACIOLE, 

2014). 

 

2.1 Constituição do MST no território macaense: do acampado ao assentado e o PDS 

Osvaldo de Oliveira 

 

Antes de entender o processo de formação do próprio PDS Osvaldo de Oliveira tal como 

assentamento que o é, faz-se necessário uma breve análise do processo de formação do MST 

como um todo, no que consiste e suas prioridades e como se encontram consolidado atualmente. 

Após 35 anos de movimento, o MST está organizado em 24 estados nas cinco regiões do país, 

totalizando cerca de 350 mil famílias na luta por terra e reforma agrária, incluindo os que já 

conquistaram seu espaço e permanecem organizados junto ao MST. A educação também é 

preocupação do movimento, e totalizam atualmente mais de 2 mil escolas públicas de ensino 

fundamental e médio construídas em acampamentos e assentamentos, diferenciação ainda a ser 

tratada nesta parte. O MST entende que a educação é precípuo instrumento para a continuidade 

da luta, com a erradicação do analfabetismo e a necessidade de construção da educação 

popular36 (MST, 2019). 

                                                 
36 “(...) que é a formação humana, como projeto da classe trabalhadora nos acampamentos e assentamentos, que 

nasce do povo para o povo a fim de garantir o direito a educação como ferramenta de transformação social (...) ao 

se discutir uma educação libertadora, a pessoa vai ler o mundo para escrever o mundo”. (MST, 2017). 
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A educação é um início do caminhar pela reforma agrária37, e por isso é mencionada 

ainda que brevemente apesar de não ser tema cotejado neste trabalho. A reforma agrária é 

grande objetivo do MST, tendo como finalidade a reorganização das terras no campo em 

substituição ao modelo agrário fundiário38, que concentra na mão de poucos muitas terras, na 

medida em que a formação socioespacial e socioterritorial no Brasil tem negado o acesso à terra 

às famílias mais pobres, sob a égide da “valorização do agronegócio e a substituição da questão 

agrária por políticas de desenvolvimento rural com vistas à ‘redução’ da pobreza” 

(CARVALHO, 2010, p.422). 

É importante esclarecer que as terras precisam desenvolver função social, que é 

cumprida quando do aproveitamento e utilização racional e adequada dos recursos naturais da 

propriedade rural e da preservação do meio ambiente como um todo, observando as legislações 

que versam sobre o tema. Podendo ocorrer, no caso do não cumprimento desses requisitos que 

impõe a Constituição da República Federativa do Brasil, um processo de desapropriação39 para 

fins de reforma agrária (BRASIL, 1988). “A reforma agrária, representa, portanto, um exercício 

de cidadania e luta contra a pobreza, fome, desemprego, pela soberania e segurança alimentar40 

e contra o desrespeito aos direitos humanos (...) em favor dos que lutam por terra e por um país 

mais justo e igualitário” (CARVALHO, 2010, p. 422). 

A partir desses entendimentos elementares do MST e seus objetivos é que se passa ao 

conceito de assentamento e acampamento, dois momentos de luta pela terra. Tudo inicia na 

ocupação da terra como principal forma de luta e resistência para a existência social do grupo 

e do seu espaço, reconhecida muitas vezes como símbolo de rebelião dos trabalhadores e 

trabalhadoras do campo (CALDART, 2000). É por meio das ocupações que o MST denuncia a 

concentração de terras, a grilagem41, e as improdutividades de grandes terrenos, para então 

                                                 
37 Premissa que acompanha a história do MST e, em especial, a educação do campo, que foi construída dentro do 

movimento como um instrumento de formação e emancipação dos sujeitos, marcada por processos e conquistas 

importantes. Uma conquista da luta pela Reforma Agrária em torno da educação (MST, 2019). 
38 A estrutura fundiária brasileira é fruto de 500 anos de apropriação privada da terra, em detrimento do interesse 

público. “(...) a distribuição da propriedade fundiária, consiste na ocupação das grandes parcelas de terras a 

proprietários e fazendeiros em face população rural trabalhadora sem ou com insuficiência de terra, que não dispõe 

de área suficiente para manutenção de sua vida de forma adequada” (CARVALHO, 2010). 
39 A desapropriação para reforma agrária ocorre com a retirada da propriedade de seu dono por interesse social em 

razão da inexecução de sua função social tendo como requisitos o já elencado ao decorrer do texto. No Brasil, 

ainda não ocorreu uma reforma agrária estrutural para divisão de terras de forma igualitária, o que se tem são 

apenas casos pontuais em casos de propriedades em situação irregular que se dá de forma lenta até que as famílias 

do movimento se assentem na terra. 
40 Conceito a ser abordado ainda no capítulo 3. 
41 Termo utilizado para nomear, popularmente, o mecanismo utilizado por grileiros para envelhecer documentos e 

dar a eles aparência de antigos, para que, forjando-os, fosse possível obter, a regularização da área com o título de 

posse falsificado, para legalizar essas propriedades e comercializa-la (seja pela extração de madeira ou exploração 

da floresta como um todo, em casos que tem o desmatamento se alia a forma fraudulenta para a invasão das áreas). 
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demandarem resposta do governo (MST, 2019). 

Junto com essas ocupações vieram os acampamentos, de caráter provisório ou 

permanente, que ficaram conhecidos como as cidades de lona preta, tornando-se figura da 

presença do movimento quando de sua formação e consolidação no espaço em que acamparam 

(CALDART, 2000). No Brasil, existem mais de 120 mil sem-terra acampados debaixo das lonas 

pretas, que são a forma de construção dos barracos nos acampamentos, sempre levantados 

debaixo de lonas e que são organizados coletivamente, ficando no local às vezes por anos nessas 

condições (MST, 2019). 

O acampamento é uma forma de pressão pela desapropriação de propriedade irregular, 

desenvolvendo a agricultura familiar e em forma cooperativa, sendo montado no perímetro dos 

latifúndios improdutivos, formando um espaço de expressão e organização política coletiva 

(SIGAUD & ROSA & MACEDO, 2008; MST, 2019). Os acampamentos são também 

entendidos como sendo as investidas dos trabalhadores que demandam por áreas ainda não 

cultivadas, que se aprumam no local a ser expropriado ou em suas adjacências, mas já 

exercendo pressão sobre o estado (CALDART, 2000). 

Importante mencionar que na fase de acampamento os trabalhadores e trabalhadoras 

experimentam muitas intempéries. Por se tratar de local temporário e situação ainda não 

reconhecida da posse da terra, os acampados ficam expostos a riscos em diferentes âmbitos: 

integridade, saúde, vida e dignidade, sob o risco de violência ou despejos repentinos, que 

alteram em muito a dinâmica das atividades e coloca sob tensão a força do grupo. Os próprios 

relatos observados da JURA ocorrida na Cidade Universitária, e já mencionados no capítulo 

anterior, traduzem estas circunstâncias quando do período de acampamento do PDS – Osvaldo 

de Oliveira, em que pôde ser observado essas inconstâncias e dificuldades, ora acampados em 

uma área, em outro momento nas margens da rodovia – BR, e sob toda sorte de incertezas e 

perigos, como o fatídico atropelamento também narrado (FIGUEIREDO & PINTO, 2014; 

JURA, 2019). 

A partir do momento em que lhes são reconhecidos direitos sobre a terra, passa a ser um 

assentamento, processo que pode levar anos. Tem-se aí um momento importante e esperado da 

luta, pois é um indicativo da conquista da terra e da organização da nova comunidade, são 

“lugares de relações sociais alternativas, apontando para a construção de novas formas de 

organização da produção e de desenvolvimento do grupo” (CALDART, 2000, p. 90). Um dos 

órgãos oficiais, atualmente extinto e substituído pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

                                                 
A grilagem, em si, consiste em colocar o documento inidôneo em uma caixa cheia de grilos que com a ação dos 

insetos, faz amarelar o papel, e o documento parecer mais antigo do que é (OLIVEIRA, s.d.). 
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Abastecimento, entende o assentamento como: 

(...) Unidade territorial obtida pelo programa de Reforma Agrária do Governo Federal, 

ou em parcerias com Estados ou Municípios, por desapropriação; por arrecadação de 

terras públicas; aquisição direta; doação; reversão do patrimônio público ou por 

financiamento de créditos fundiários, para receber em suas várias etapas, indivíduos 

selecionados pelos programas de acesso à terra (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2002)42. 

 

A construção dos assentamentos resulta da luta social em prol de melhores condições 

de vida no campo (SCOPINHO, 2009). Tanto é que se entende que os primeiros anos do 

acampamento remontam à colocação das famílias naquele ambiente, que implica em momento 

de construção das plenas condições de vida digna, seja pela moradia, luz, água, e a introdução 

dos processos de produção nas terras para consumo e obtenção de renda (ALY JÚNIOR, 2011). 

Como ator de construção do assentamento, o assentado é tido como candidato inscrito que, após 

ter sido entrevistado, foi selecionado para ingresso ao Programa de Reforma Agrária, sendo-

lhe concedido o direito do uso de terra identificada, incorporada ou em processo de 

incorporação ao Programa (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2002). 

Objetiva e tecnicamente este até pode ser o conceito, mas por todo esse processo submetido, e 

os que ainda serão narrados, o que se pôde observar da JURA (2019) é que os acampados são, 

na verdade, ícones de resistência, força, coragem e esperança, seja pelo amor à terra e à luta, 

seja pelas necessidades de busca de melhoramento de vida que lhes são impostos. 

De toda sorte, acampamentos são ocupações não legalizadas enquanto que os 

assentamentos são legalizados, do ponto de vista da propriedade da terra, constituindo-se como 

associações humanas para a luta pela terra. Para o MST, o acampamento é tido como um 

preparatório de vivência para, posteriormente, se assentarem em um lote de reforma agrária 

(SCOPINHO, 2009). “Um acampamento é um campo provisório, precário e dinâmico, tanto 

porque os ocupantes podem ter que se transferir para outro lugar a qualquer momento com a 

chegada de liminares de reintegração de posse, quanto porque, ao longo do tempo, muitas 

famílias passam por ali” (SCOPINHO, 2009, p. 7). 

No assentamento PDS – Osvaldo de Oliveira, tema próximo a ser tratado, foi possível 

observar esse processo de transição narrado, de acampados e acampadas para assentados e 

assentadas, a partir das experiências narradas pelo grupo de mulheres no JURA e no EIV, ficou 

demonstrado que o PDS sofreu com o acometimento de liminares de despejo e alterações 

repentinas, até que fosse possível a imissão na posse ao INCRA e a entrega da terra ao MST 

                                                 
42 Portaria n° 80 do Ministério do Desenvolvimento Agrário – anexo, denominações e conceitos orientadores dos 

assentamentos do Programa Nacional de Reforma Agrária (BRASIL, 2002). 
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(JURA, 2019; EIV, 2019). 

Não se pode deixar de mencionar, ainda que simploriamente, o processo de 

desapropriação para a consolidação de um assentamento tal como vimos. O INCRA43, quando 

da fiscalização para aferição de produtividade ou improdutividade de um imóvel rural e constata 

que o terreno não cumpre sua função social, declara, por processo administrativo, que a terra é 

improdutiva e passível de desapropriação (INCRA, s.d.).  

A partir disso, é expedido decreto, declarando o imóvel de interesse social para fins de 

reforma agrária, medida necessária e que antecede o processo judicial para a propositura da 

ação de desapropriação. A ação de desapropriação será proposta pelo INCRA, órgão federal 

responsável para execução da reforma agrária44, em face do então proprietário do imóvel, que 

descumpria função social da terra e com o fim de constituir o direito de imissão na posse com 

a posterior decretação de desapropriação (BRASIL, 1993). 

Com o processo nesse curso, o magistrado poderá outorgar, liminarmente – como já 

explicado em nota anterior - , a imissão provisória na posse ao INCRA, que consiste em 

declaração do juiz, por ato judicial da possibilidade do início da regularização da terra a favor 

do INCRA, que a partir disso poderá conceder a posse do bem – que geralmente já estava sob 

seu domínio. Decorrido o processo, os prazos, o devido processo legal, contraditório e ampla 

defesa, tudo em consonância com a Lei Complementar n° 76, de 6 de julho 1993, que não são 

objeto de análise no momento, mas que dizem respeito as garantias que o processo deve ter45. 

Ao final, é proferida sentença, ato que põe fim ao processo consoante determina o artigo 203, 

§1º do Código de Processo Civil46 e que determinará a confirmação da liminar para a 

desapropriação definitiva em favor do INCRA e, consequentemente dos assentados, ou 

                                                 
43 O INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é uma autarquia federal criado em 1970 pelo 

Decreto n° 1.110 que, dentre outras funções é o órgão competente para, na forma do § 2º do Artigo 2º da Lei 

8.629/93, fiscalizar o cumprimento da função social da propriedade rural prevista no Artigo 186 da Constituição 

Federal, para fins de reforma agrária e organização fundiária nacional. O móvel cumpre a função social se for 

explorado adequadamente (Grau de Eficiência de Exploração igual a 100% e Grau de Utilização da Terra superior 

a 80%); se utiliza adequadamente os recursos naturais e preserva o meio ambiente; se observa as disposições que 

regulam as relações de trabalho e não utiliza mão de obra em condição análoga à da escravidão; e se a exploração 

da terra tem por objetivo o bem-estar dos trabalhadores e proprietários (INCRA, s.d.). 
44 Art. 2º, §1º da Lei n° 76/1993, que dispões sobre o procedimento para o processo de desapropriação de imóvel 

rural, por interesse social, para fins de reforma agrária, atribui ao INCRA a capacidade para litigar como legitimado 

ativo da ação de desapropriação (BRASIL, 1993). 
45 Estes conceitos estão insculpidos ao longo do Código de Processo Civil, em que se tem por devido processo 

legal a igualdade de tratamento entre as partes, publicidade dos atos, o dever de cooperação e boa-fé. 

Oportunizando à parte contrária, réu no processo, a sua defesa, por meio da contestação; e a ambas as partes (autor 

e réu; INCRA e proprietário) produzirem provas e alegarem seu direito (BRASIL, 2015). 
46 Código de Processo Civil: art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões 

interlocutórias e despachos. § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o 

pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do 

procedimento comum, bem como extingue a execução (BRASIL, 2015). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art485
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art487
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revogará a liminar, cassando a imissão na posse. Confirmada a desapropriação em favor do 

INCRA, caberá o processo de distribuição das terras desapropriadas (BRASIL, 1993)47, quando 

a terra pode ser entregue ao MST, a partir dos procedimentos realizados pela autarquia para 

selecionar as famílias cadastradas e promover a criação do projeto de assentamento local, que 

é feito por portaria com os dados do imóvel e capacidade estimada (INCRA, s.d.). 

É nesse ponto que o grupo, agora com toda a regularização da terra, assume a qualidade 

de assentados e assentadas, comprometendo-se a explorar em uma parcela da terra e na outra 

morar. A exploração deve ser feita para seu sustento, a ser realizado exclusivamente por mão 

de obra familiar. As terras conquistadas, simbolizam o retorno da obrigação do cumprimento 

da função social, que além da moradia visa a garantia da segurança alimentar do grupo que se 

via à míngua e em riscos sociais (Idem), pela ausência dessa política pública de redistribuição 

de terra, que possui valor insculpido na Constituição Federal de 1988, inclusive em capítulo 

próprio48. 

 

2.2 Trajetória: o Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

 

A partir do que se extrai da Instrução Normativa n° 99/2019, tem-se o conceito de 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS), tido como um “Projeto de Assentamentos 

Ambientalmente Diferenciados e criados pelo INCRA, de interesse social e ecológico destinado 

a populações que baseiam sua subsistência no extrativismo, na agricultura familiar ou demais 

atividades de baixo impacto ambiental” (INCRA, 2019). O PDS inclui as áreas florestais locais, 

com o fim de preservação, no sistema de produção a ser desempenhado e para a manutenção da 

agrobiodiversidade – definida como componentes de relevância para a alimentação, agricultura 

e ecossistemas, já que guardam relação importante para a proteção do solo e dos recursos 

hídricos e microclima. Entende-se que atividades aplicadas de forma a degradar o meio 

ambiente não constituiriam produção sustentável, devendo a exploração econômica se dar de 

forma preservativa (ALY JÚNIOR, 2011). 

(...) O que se pretende com o PDS é criar as condições para que o modelo agrícola 

possa ser alterado, introduzindo-se uma maior preocupação com a distribuição de 

                                                 
47 Que se dá, segundo o artigo 18 da Lei n° 8.629 de 1993, por título de domínio, concessão de uso ou concessão 

de direito real de uso (BRASIL, 1993). 
48 CAPÍTULO III – DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA. Art. 184. 

Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja 

cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de 

preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja 

utilização será definida em lei (BRASIL, 1988). 
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renda, a ocupação, educação, o emprego rural, a segurança alimentar e nutricional, a 

fomentação da cultura e organização local, o acesso a direitos fundamentais e a 

conservação e restauração do meio ambiente (OLIVEIRA, 2014). 

 

Essa modalidade de assentamento ambientalmente diferenciado, embora tenha em sua 

origem a conciliação entre a prática sustentável tradicional, encontra obstáculos, em grande 

medida, impostos pelo modelo de agricultura convencional, como observa-se: 

(...) A modalidade de PDS é fruto da luta por novos referenciais produtivos e 

organizativos para a construção de Assentamentos da Reforma Agrária. Sua 

constituição enquanto modalidade diferenciada pelo INCRA não significa que 

existam melhores condições que garantam sua implantação. No PDS foram e ainda 

são muito os desafios enraizados na construção de diretrizes e olhares que superem a 

forma convencional de produção, mas, sobretudo, ultrapassem as barreiras 

encontradas nos arranjos sociais hegemônicos da sociedade (WIGG; et. al., 2016, p. 

143) 

 

É na região serrana, distrito de Córrego do Ouro no Município de Macaé-RJ, norte-

fluminense, que está localizado o Assentamento PDS Osvaldo de Oliveira; primeiro 

assentamento em modelo agroecológico do estado do Rio de Janeiro, onde ao mesmo tempo 

em que defende e preserva a biodiversidade possui sua matriz agroecológica de modo a garantir 

a produção de alimentos livres de transgênicos e agrotóxicos e moradia para assentadas e 

assentados (MST, s.d.). O PDS encontra-se nas terras que outrora foram a Fazenda Bom Jardim, 

pertencentes à rádio Campos Difusora e ao empresário José Antônio Barbosa Lemos, sócio e 

proprietário dessa empresa. A propriedade possui 1.650 hectares (MST, 2015) e, conforme já 

explicitado, descumpria sua função social. 

Na ocasião da JURA, uma assentada trouxe à luz todo o processo de formação do PDS 

Osvaldo de Oliveira. Ela relata que em 2010 a área de propriedade da rádio foi declarada de 

interesse social pelo INCRA e dado início a todo o processo de luta pela terra, com a 

consequente ocupação da área pelo MST onde hoje é o PDS, à época ainda na condição de 

acampamento. Passados alguns meses, o grupo recebeu uma ordem de despejo – a que 

ocasionou a ação com o enorme aparato policial que já foi narrada no item ‘1.1’. Saíram da 

Fazenda Bom Jardim e, no mesmo dia, foram para onde era o antigo parque de exposição em 

Macaé. Segundo a assentada Abóbora, lhes foi dito que o grupo ficaria lá: “cheguei a colocar 

umas coisas minhas numa baia de cavalo”, disse ela. Mal chegaram e, em razão das tratativas 

infrutíferas com o prefeito, também não puderam ficar lá, saíram ao mesmo passou em que 

chegaram. Então seguiram tentando colocação. Conseguiram, com um padre da Igreja Católica 

do bairro Virgem Santa, em Macaé, que ficassem no pátio da igreja, e por lá permaneceram por 

cerca de 15 dias, com o fornecimento de comida e doações pela própria instituição (JURA, 

2019). 
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Após este período, ocuparam a BR 101, “perto do trevo”, que com pouco tempo 

sofreram outro despejo, “ali era área de troca de pneu de caminhão, a gente saiu dali”, relatou 

a acampada, à época assentada. Cerca de 50 ou 100 metros depois do trevo, ainda na BR 101, 

no KM 171, às margens da BR, onde era um antigo posto de gasolina desativado, é que se 

estabeleceram acampados durante 2 anos. Desse local, transferiram-se para a Comunidade 

Califórnia, onde era a linha férrea em Rio das Ostras (JURA, 2019). Foi em fevereiro de 2014, 

por decisão do Juiz Federal Dr. Eduardo Aidê Bueno de Camargo, nos autos do processo n° 

0000767-04.2012.4.02.5116, de desapropriação ajuizado pelo INCRA em face da Campos 

Difusora Ltda., que foi deferida a imissão do INCRA na posse do imóvel denominado “Fazenda 

Bom Jardim”. 

Por conseguinte, a partir de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal 

(MPF) da Seção de Macaé, houve outra tentativa de retomada da área do PDS Osvaldo de 

Oliveira em 2015, mas que culminou na suspensão dos efeitos da decisão de reintegração de 

posse pelo magistrado, mantendo a posse e ocupação das famílias na área. Foi no findar de 2019 

que o MST foi surpreendido pelo voto de um desembargador por nova desocupação das terras 

na análise da remessa necessária em sede da Ação Civil Pública, tendo sido opostos embargos 

de declaração com pedido de efeito suspensivo contra a decisão proferida (TRF, 2020) – os 

embargos de declaração é o recurso cabível que pode atacar uma decisão tida como 

desfavorável a quem deseja recorrer, e está previsto no artigo 1022 do Código de Processo 

Civil. Outrossim, o efeito suspensivo se presta a suspender a eficácia da decisão (CPC, 2015), 

no caso, fazendo com que as famílias não tenham que sair às pressas até que se decida do 

referido recurso. Até julho de 2020, quando do fechamento deste trabalho, a questão corre em 

instâncias recursais superiores e ainda está pendente de decisão definitiva, autos do processo de 

n° 0000773-11.2012.4.02.5116 (2012.51.16.000773-2) (TRF, 2020). 

Atualmente, o PDS conta com cerca de 63 famílias e as terras foram divididas em mapa 

articulado pelo movimento, que estará nos anexos desse trabalho, contando com áreas 

particulares para a construção de casas a cada família e seu plantio e com áreas comuns, onde 

acontecem as reuniões, assembleias e atividades. Os assentadas e assentados permanecem 

ininterruptamente na localidade do PDS Osvaldo de Oliveira realizando suas ações desde 2014, 

quando da imissão na posse, e seguem acompanhando os processos judiciais (JURA, 2019; 

EIV, 2019), igualmente seguem no trabalho com a terra em prol da produção agroecológica e 

sustentável. 
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2.3 Políticas públicas no contexto do MST: fortalecimento das mulheres e do grupo 

 

Como se percebeu até aqui, muitos são os embaraços e dificuldades para que 

movimentos sociais se estabeleçam como tal, especialmente, no caso em estudo. A título de 

exemplo, No âmbito do MST, constituir-se como assentamento, passando pela fase do 

acampamento, que imprescinde a ocupação da área e os enfrentamentos abordados a partir de 

então configura uma dificuldade. Neste sentido, busca-se analisar neste momento do trabalho o 

fortalecimento do grupo por meio de políticas pública: o que são, o que visam e como poderia 

contribuir em favor do movimento. 

Dentre os muitos conceitos existentes de políticas públicas, adotou-se o conceito em 

que, ao reconhecer as características próprias da sociedade geradora de demandas bem 

particulares em relação a cada grupo e evidenciar que por vezes essas diferenças ocasionam 

conflitos e necessitam de ser administrados, a atividade política surge como uma forma de 

resolução pacífica (RUA, 1997) – ou ao menos deveria ser – que o faz por procedimentos 

formais ou informais e por meio de seus atores políticos, que podem ser públicos ou privados. 

Passando a definir política pública como resultante dessa atividade política, que tem como fruto 

a “decisão política, que corresponde a uma escolha dentre um leque de alternativas, conforme 

a hierarquia das preferências dos atores envolvidos, expressando em maior ou menor grau - 

uma certa adequação entre os fins pretendidos e os meios disponíveis” (RUA, 1997, p. 2). 

Os atores públicos consistem em quem exerce função pública, como políticos 

provenientes de mandatos eletivos e que mobilizam recursos para este exercício; e os atores 

públicos de carreira pública, que são os que ocupam cargos públicos que exigem conhecimentos 

especializados, controlando recursos de autoridade e informação. Os atores privados, por sua 

vez, influem nas políticas públicas de alguma forma, são os empresários, por afetarem a 

economia; são os trabalhadores, incluindo os servidores públicos, cuja ação organizada se dá 

seja por sindicatos, ocasionalmente ligados a partidos, ONGS ou igrejas, e que atuam como 

forma de pressão, exarando determinado poder sobre a tomada de decisão ocasionada pela 

situação problema; os agentes internacionais; e os detentores dos meios de comunicação, que 

embora não atuem diretamente, são formadores de opinião que ocasiona em mobilização para 

determinado fim (RUA, 1997). 

A política pública nasce a partir de um interesse, a partir de uma intenção para a 

resolução de uma problemática, e, por sua vez, se distingue pelo processo decisório que envolve 

ações estratégicas para implementar o que foi decidido em prol do ‘público’ naquela resolução 
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dada pelos atores políticos e sua implementação se dá com o conjunto de ações realizadas por 

grupos ou indivíduos dotados dessa natureza pública ou privada – os atores políticos, para a 

consecução dos objetivos perquiridos a partir da tomada de decisões. Para a política pública 

acontecer, alguma coisa tem que estar em jogo, interesses são afetados por essa tomada ou não 

de decisões e ações (RUA, 1997). 

Existe uma situação, um ‘estado de coisas’ como coloca autora, uma insatisfação de 

alguns ou muitos indivíduos que começam a se mobilizar, para mobilizar autoridades e mudar 

isso que incomoda, a sociedade passa a exigir políticas públicas para dirimir àquela 

problemática, o que é buscado é uma resolução para determinada situação (RUA, 1997) 49 , de 

modo que enquanto não existe implementação de políticas públicas, não há resolução do 

conflito e nem resguardo do grupo que carece de sua implementação. 

É possível inferir que essas situações problemas que demandam políticas públicas se 

perpetuam por longos períodos se não convergirem com os interesses de quem possa resolvê-

las, os atores políticos (RUA, 1997); e talvez seja por essa razão que algumas problemáticas se 

resolvem em um mandato de quatro anos – conforme apraza a Constituição Federal/1988, e 

outras como a reforma agrária, se perpetuam em pendência por pelo menos um século, se 

considerado o período de criação do MST em 1984, dando início à luta pela reforma agrária e 

ainda sem plena e definitiva resolução. E que os movimentos sociais, sobretudo o MST, ao 

mesmo tempo em que se mostram como ator político, a partir dos conceitos trazidos de Marias 

das Graças Rua (1997), também influem nas políticas públicas, assim como carecem dos 

resultados delas. 

No contexto do MST, em um panorama geral, verifica-se enorme esforço em 

implementação de políticas públicas para o campo e reforma agrária, visando ainda atender 

demandas como saúde, educação, acessibilidade, assistência social, infraestrutura, geração de 

renda, viabilização de plena comercialização e escoamento dos produtos agrícolas, constituindo 

grande importância a constante implementação das ditas políticas públicas. Tais necessidades 

foram verificadas das pesquisas realizadas e do próprio envolvimento do grupo, que 

constantemente trazem suas demandas. O MST articula com a sociedade e ajuda na formulação 

das políticas públicas, que garante um projeto democrático e de igualdade à sociedade e 

consequentemente da autonomia dos indivíduos para o fim de uma vida digna (SOARES, 

                                                 
49 A autora exemplifica que uma emenda constitucional, por exemplo, se constitui como uma decisão política do 

ator político público, e a reforma agrária, para ser implementada carece de uma política pública que exige uma 

decisão política desse mesmo ator. Ou seja, a política pública implica em decisão política, mas nem sempre uma 

decisão política terá o cunho de política pública (RUA, 1997). 
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2004). 

Já no âmbito do PDS Osvaldo de Oliveira, propriamente, em relação às políticas 

públicas, é possível verificar uma dupla face em que se tem o assentamento como demandante 

social para implementação dessas, por sua atuação enquanto ator político em manifestações, 

atos políticos, ocupação dos espaços e todas as demais atividades que desenvolvem; das feiras 

agroecológicas a participações políticas no contexto de Macaé, marcando presença em 

discussões na Câmara, por exemplo50. E ainda como próprio executor de políticas públicas em 

promoção de alimentação, viabilizando diversidade e produção alimentícia e de qualidade, 

quando da distribuição de alimentos em doação no período de pandemia do COVID-19 (MST, 

2020). 

Em relação às políticas públicas implementadas por governos, muitas são ofertadas, mas 

no caso do assentamento Osvaldo de Oliveira, temos como exemplo sua participação no PNAE 

51, instituído pela Lei n° 11.947/2009, que prevê a compra de alimentos pelo poder público 

provenientes da agricultura familiar em ao menos 30% do total de repasses feitos ao programa, 

para o fornecimento às escolas públicas e utilização no preparo da merenda escolar, 

promovendo garantia e segurança alimentar e nutricional (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2013). 

O PDS teve acesso ao programa pela primeira vez em 2017, ocasião em que entregaram 

apenas feijão e aipim. Atualmente, envia entorno de 16 produtos ao PNAE, totalizando cerca 

de 1 tonelada de alimentos por semana, dentre eles aipim, feijão, abóbora, batata-doce, 

hortaliças e outros, viabilizando a garantia de renda para as famílias do assentamento (MST, 

2019) 52 e fortalecer o grupo em sua totalidade como movimento e como indivíduos 

trabalhadores. 

Das políticas públicas governamentais existentes, algumas o assentamento Osvaldo de 

Oliveira goza dos benefícios, e muitas ainda precisam ser implementadas – já que o 

assentamento em questão não é beneficiário - , e outras precisam ser criadas, sobretudo quando 

o assunto é combate à desigualdade social e de gênero. 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário, elencou em um documento as políticas 

públicas existentes para agricultura familiar, das 12 citadas na cartilha intitulada Políticas 

Públicas para Agricultura Familiar, apenas uma tangencia o tema de gênero: o Programa 

                                                 
50 Grupo do PDS Osvaldo de Oliveira buscam apoio na Tribunal da Câmara de Macaé. (CÂMARA DE 

VEREADORES DE MACAÉ, s.d.)  
51 Geralmente, a compra é feita por meio de chamadas públicas, com dispensa de licitação (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2013). 
52 Referente ao acordado para 2019. 
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Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para Mulher (PRONAF MULHER). O 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), grosso modo, é um programa 

de crédito que libera recursos financeiros para o desenvolvimento agrário, podendo beneficiar, 

dentre os grupos eleitos de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, que 

acessariam esse financiamento com taxas de juros abaixo da inflação. 

Dentre as linhas de crédito do PRONAF é que está a linha de crédito PRONAF 

MULHER, consistente em linha exclusiva para mulheres, independente do estado civil, para 

investimentos em atividades no meio rural do interesse da mulher agricultora (MINISTÉRIO 

DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2013). Ou seja, sequer trata-se de uma política 

pública amplamente voltada ao gênero, refere-se apenas a uma linha de crédito pessoal para o 

gênero. Não fosse o preconceito, poderia estar na regra geral, e a mulher poderia buscar crédito 

como qualquer outro homem do assentamento buscará. Talvez essa singularização de um 

crédito específico para mulher demostre, na verdade, uma diferenciação, quer dizer, foi preciso 

o poder público especificar em uma política pública que as mulheres poderiam obter linha de 

crédito para seus projetos rurais, enquanto deveria estar implícito que podem, assim como é 

para os homens. É importante haver tal crédito para transferência de renda para mulheres, mas 

a necessidade dessa distinção só demonstra que a igualdade de gênero ainda não foi superada e 

sempre precisa ser evidenciada nos processos que os envolvem. 

Essa evidente ausência de políticas públicas amplas e concretas às mulheres perpassa a 

necessidade de fortalecimento da perspectiva de gênero nas políticas públicas em todos os 

âmbitos, desde os governos a outros atores políticos, públicos ou privados que visem 

implementar políticas públicas, mesmo porque reconhece-se que o acesso igualitário a recursos 

para a produção entre agricultoras e agricultores tem potencial para aumentar em até 4% a 

produção agrícola (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018). 

(...) É preciso um novo olhar para se poder perceber que a “desigualdade” entre 

homens e mulheres em nossa sociedade se reflete em pequenas (e grandes) 

discriminações, em pequenas (e grandes) dificuldades enfrentadas pelas mulheres em 

seu cotidiano, em dificuldades de inserção no mercado de trabalho, em dificuldades 

de acesso a serviços, em um cotidiano penoso na esfera doméstica. As ações 

governamentais, as políticas públicas e os programas desenvolvidos por governos 

podem exercer um papel importante diante deste quadro de desigualdades (FARAH, 

2004, p. 128). 

 

É preciso utilizar a implementação de políticas públicas para fortalecimento do grupo, 

mas principalmente em favor das mulheres, como contributo para a redução da desigualdade de 

gênero, seja por ações governamentais ou não governamentais. Ações que tenham em vista 

políticas de construção de igualdade voltadas para mulheres, procurando reforçar sua força e 



54  

voz e que ajudem a promover a organização dessas em busca de transformar sua realidade, de 

modo a romper as construções rotineiras de preconceitos e discriminações em relação a elas 

(SOARES, 2004). 

(...) O Estado nas suas ações não é neutro em relação às desigualdades presentes na 

sociedade e ao assumir, dentro se sua organização, um lugar para a construção de 

políticas que visem a igualdade (...) talvez este tipo de raciocínio seja uma das 

explicações das dificuldades que os gestores públicos têm em compreender a 

necessidade das políticas públicas que incorporem as dimensões de gênero e raça e do 

papel que jogam estes mecanismos do aparelho do Estado (Idem, p.114). 

 

Neste sentido, verifica-se o papel de responsabilidade do Estado, mais até do que outros 

atores políticos, pois constitui determinante na construção de combate à desigualdade como 

agente de mudanças culturais e de condições de vida das mulheres, além, é claro, de leis que 

coíbam a discriminação (Idem). Entretanto, mormente em políticas a incorporar dimensões de 

gênero, faz-se necessário reconhecer em primeiro turno que o Estado deve antes de tudo admitir 

a existência dessas desigualdades e distinguir que são demandas específicas das mulheres. 

Porque “quando mulheres e homens não têm chances iguais de ser social e politicamente ativos 

e influenciar leis, as políticas e instituições tendem a favorecer sistematicamente os interesses 

daqueles que têm mais influência” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018, p. 75). 

As políticas de equidade seriam úteis a enfrentar eixos que impõem a desigualdade, 

como “a falta de autonomia pessoal e econômica, a desigualdade na divisão sexual do trabalho, 

na família, a autonomia do corpo e a sexualidade, o racismo e os preconceitos e romper com o 

silêncio e a invisibilidade das vozes das mulheres” (SOARES, 2004, p. 117). Afinal, restrições 

e falhas institucionais que nutrem as desigualdades de gênero tem menor probabilidade de 

serem tratadas e corrigidas se perpetuada a existência dessas disparidades (MINSITÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2018). 

Em curso realizado em 2018 e intitulado “Igualdade de Gênero e Desenvolvimento 

Sustentável”, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, em que esta autora teve 

oportunidade de participar, traz ainda um outro viés do que seriam as políticas adequadas a 

gênero, e as diferencia em políticas públicas para mulheres e políticas públicas de gênero. O 

que é defendido nesse contexto é que, quando dirigidas às mulheres, as políticas públicas nem 

sempre seriam capazes de contemplar a perspectiva de gênero – conceito tratado no próximo 

capítulo. O curso traz o questionamento de que o que na verdade caberia seria a implementação 

de políticas públicas de gênero, porque são elas que considerariam de fato a diversidade nos 

processos de socialização e diferenciação entre homens e mulheres – que em linhas gerais é o 

que consolida o próprio conceito de gênero -, além de que permitiriam a construção da 
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subjetividade feminina, atrelada na própria construção do sujeito, envolvendo também a 

perspectivas dos conflitos e negociações que se desdobram das relações entre homens e 

mulheres (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018). 

De outra forma, é colocado no curso que as políticas públicas para mulheres, meramente 

como tal, não seriam capazes de priorizar a importância e o que se estabelece na relação entre 

esses gêneros, pois por muitas vezes possuem “centralidade no feminino enquanto parte da 

reprodução social (...) e reafirma a visão essencialista de que a reprodução e a sexualidade 

causam a diferença de gênero de modo simples e inevitável (...)” (Idem, p. 115), e não 

necessariamente enfatizam o empoderamento e autonomia de mulheres. Mesmo porque: 

Soluções sistemáticas e ajustáveis são necessárias para tratar as questões sistêmicas 

do desenvolvimento sustentável e colocar a redução da pobreza e a igualdade de 

gênero no âmago das intervenções. As boas práticas mostram que as parcerias 

estratégicas entre os governos e a sociedade civil podem conduzir a mudanças por 

meio de reformas jurídicas e regulamentares, planejamento, orçamento e 

monitoramento e avaliação de políticas e programas (Idem, 2018, p. 107). 

  

Esses conceitos foram apenas trazidos como questionamento no curso, como estudos 

ainda a serem levantados e de modo a transformar, a longo prazo, políticas públicas para 

mulheres em políticas públicas de gênero, pois, atualmente, o intuito não é se desfazer nem 

excluir ou deixar de reconhecer a importância de políticas públicas para mulheres, mas 

levantando-se a questão de que devem ser repensadas como garantidoras de autonomia feminina 

e promotoras de empoderamento – termo conceituado no decorrer do próprio estudo - de 

igualdade de gênero e desenvolvimento sustentável como sendo um processo de 

reconhecimento de poder para que as mulheres expressem e defendam seus direitos e sua 

identidade, de modo a gerir, por conta própria, suas relações interpessoais e com a sociedade 

(Idem). Em outro conceito, o empoderamento se refere ao processo de maior participação de 

mulheres nas esferas políticas e públicas, tornando-as ativas nos espaços (ASSIS, 2004). 

É a partir do próximo capítulo, que será tratado acuradamente a questão de gênero em 

si, e suas implicações no trabalho, na agricultura familiar e agroecologia, buscando enxergar a 

mulher como agente de transformação a partir de todo o narrado até então. Entender as 

demandas de gênero e as construções sociais acerca deste tema, que impulsionou o presente 

trabalho. 
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CAPÍTULO III 

AGRICULTURA FAMILIAR É O QUE ESTÁ NA MESA 

 

A agricultura convencional se vale de práticas que não levam em consideração a 

dinâmica ecológica do solo e agrossistemas; e está pautada no cultivo intensivo do solo – na 

monocultura, utilização em grandes escalas de fertilizantes inorgânicos e controle químico de 

pragas – uso de agrotóxicos, bem como o manejo genético de plantas e sementes que são em 

sua maioria manipulados – geneticamente modificados. As consequências são conhecidas: 

destruição de ecossistemas e degradação ambiental em todas as esferas – solo, erosões, poluição 

do ar e água. Essa agricultura está voltada para o modo agroexportador e cresce às expensas da 

soberania e segurança alimentar (PACHECO, 2002). 

É proveniente das últimas décadas do século XX, marcado por constante avanço 

tecnológico e culmina na revolução verde, que apregoa um suposto desenvolvimento agrícola, 

mas que na realidade modifica os processos biológicos da produção, utilizando-se de insumos 

químicos das indústrias, agrotóxicos, maquinários diversos e avançados. Esse modelo se 

preocupa em aumentar a produção, que nem sempre permanece no país em razão da exportação, 

o que causa impactos ambientais, sociais e econômicos, relacionados ao empobrecimento do 

campo com a redução de renda das famílias, constituindo-se como um recurso insustentável 

(PASTORE, 2005). 

(...) do ponto de vista social, esse modelo desestrutura a diversidade dos sistemas de 

produção que asseguram a reprodução social dos vários segmentos de camponeses e 

a biodiversidade agrícola; concentra terra; provoca a migração e gera problemas de 

saúde tanto para o produtor como para o consumidor (PACHECO, 2002, p. 139). 

 

No contexto do PDS, observa-se nas falas das assentadas uma relação particular com a 

terra e de respeito pelo que foi conquistado até então, pela luta diária, pelo amor à terra e à 

produção, com a preocupação de uma alimentação que promova saúde e segurança alimentar. 

É um depoimento de esperança de uma gente que trabalha muito e luta pela agricultura familiar, 

que é o oposto dessa que chamamos de agricultura convencional. 

“(...) fizemos já a feira do Rio de Janeiro, levamos muita abóbora, muita melancia, a 

gente sempre colheu muito milho, muita batata, muita banana, nossa terra é 

abençoada, nós temos uma água maravilhosa, nós moramos num território que é dos 

deuses, acho que é um dos melhores lugares de Macaé – Córrego do Ouro que é a 

fazenda onde a gente mora, o Assentamento Osvaldo de Oliveira. É uma área muito 

bonita, tem uma mata grande, um solo verde, e nós lá queremos produzir, nós temos 

essa garra de querer produzir sem nada de veneno, sem nada, a gente quer produzir 

coisas pra gente se alimentar bem, ter uma vida melhor, poder trazer uma banana que 

você sente gosto de banana de verdade, aipim, e eu sinto muito orgulho por isso, eu 

visto a camisa do Osvaldo de Oliveira (...) e eu estou com muita esperança de que 
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tudo vai dar certo e as coisas só vão melhorar, eu não penso que vai dar errado, eu só 

me apego em coisas positivas (...)” (Abóbora – Fala colhida na ocasião da JURA, 

mai., 2019). 

 

Nesse modelo de agricultura que será tratada, será possível perceber que se baseia na 

produção limpa de alimentos, na chamada “comida de verdade”, que é o alimento plantado e 

que dispensa produtos químicos. É a “comida que sai da terra, e não do mercado”, como bem 

aponta a assentada:  

“(...) é bom que as crianças, os adultos, no caso, vocês, que vocês saibam plantar, 

saber como nasce um alho, como nasce uma cebola, porque nessa idade, as crianças, 

os jovens, eu vou falar crianças porque não adianta eu falar jovem mesmo, vou falar 

criança, elas não sabem nada, as crianças só conhecem enlatados, coisas que fazem 

mal, então é bom que tenha isso na Universidade, que as crianças aprendam, como se 

faz, como sai a comida, que a comida não sai é do mercado, sai é da terra, que as 

crianças saibam como faz a comida e quando as crianças casarem, ensinem a seus 

filhos tudo que aprendeu, mas que essa horta na Universidade prossiga, não pare, que 

vocês aprendam mais, aprenda como usar tudo que vem da fruta, como a folha e casca 

da abóbora, que vocês processa pra vocês viver mais, porque quem come coisa da 

roça vive mais do que quem come coisa da cidade” (Couve – Fala colhida na ocasião 

da JURA, mai., 2019). 

 

O PDS Osvaldo de Oliveira conta com 60 variedades de produção agrícola, dentre eles 

mandioca, milho, feijão, couve, rúcula, cenoura, banana e abóbora, e a luta se dá há 10 anos - 

desde 2010 -, quando ainda eram acampados (OLIVEIRA, 2014; MST, 2015), e, como já 

abordado, o assentamento produz e distribui alimentação para o PNAE e para a realização das 

feiras agroecológicas com base na agricultura familiar, que se contrapõe ao modelo de 

agricultura acima conceituado. 

Esta agricultura que enche os olhos, o coração e supre as necessidades básicas do MST 

é diferente, é a agricultura que se defende nesse trabalho como sendo de produção sustentável, 

pautada em princípios da agroecologia – tema a ser tratado ainda neste capítulo. Nessa 

agricultura há inclusão dos movimentos sociais, entidades socioambientais, núcleos de 

pesquisadores e extensionistas – como experienciado por esta autora. Esse modelo de 

agricultura, que é familiar, tem em vista o horizonte, que fica depois de determinismos 

econômicos e que reconhece a diferença e a diversidade, que busca esse modelo agrícola 

(PACHECO, 2002). 

Trata-se da agricultura que deveria se popularizar como a “agri” que é pop, que é tech, 

que é tudo53 e que é importante, segundo Pacheco (2002), justamente porque está a serviço da 

sociedade na oferta de alimentos sob enfoque ambiental, social, econômico e cultural; de 

                                                 
53 Contra referência da conhecida propaganda publicitária repetida recorrentemente na emissora Globo tendo o 

agronegócio como: “agro é tech, é pop, é tudo”. 
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soberania e segurança alimentar, de cidadania e geradora de saúde. 

(...) a agricultura familiar provê um conjunto de serviços ambientais e contribuições 

ao desenvolvimento local que configuram um bem público de elevado valor 

econômico. A agricultura familiar constitui, igualmente, sistemas de relações 

organizados em torno a conhecimentos e valores culturais que integram também suas 

estratégias de reprodução econômica. Sendo, dessa forma, irredutível a uma 

racionalidade produtiva voltada exclusivamente para a geração de riqueza material 

expressa monetariamente, a agricultura familiar é, ao mesmo tempo e 

inseparavelmente, um modo de produção econômica e um modo de vida. É na 

combinação desses modos que se estrutura a lógica econômica dos sistemas familiares 

e onde se interconectam as dimensões econômica, social, ambiental, cultural e 

valorativa (ALMEIDA & FERRARI, 2005). 

 

Os alimentos das mesas dos brasileiros não vêm em sua maioria do agronegócio, que 

prioriza a exportação, conforme estudos da FAO no Brasil, por meio de dados apurados do 

IBGE para a pesquisa, constatou-se que a mesa do brasileiro é composta em 70% dos alimentos 

proveniente desse modelo de agricultura familiar (BOJANIC, 2017) – das mãos das pequenas 

produtoras e produtores, dado que corroboram, inclusive, com o atestado no site oficial do MST 

neste ano. 

Não à toa, passaremos a trabalhar sobre a afirmação de Maria Emília Pacheco (2002)  

de que a agricultura familiar, e seus tantos atributos, estaria “à serviço da sociedade”. Entende-

se que a agricultura familiar estaria se popularizando nas constantes buscas de consumidores 

por qualidade alimentar em produtos naturais, limpos e orgânicos e como consequência 

positiva, estimulando as famílias de produtores e produtoras rurais (PASTORE, 2005). 

A agricultura de base agroecológica é apontada como uma estratégia de 

desenvolvimento rural, com vistas à diversificação e à dinamização do setor agrícola, 

além de representar uma forma de proporcionar maior agregação de valor e geração 

de excedente aos pequenos produtores familiares. Nesse contexto, torna-se essencial 

a efetiva participação de todos os membros da família no processo produtivo devido 

à intensidade do uso de mão de obra, realidade que abre espaço para a efetiva 

participação da mulher na produção, comercialização e gestão do excedente (SILVA; 

NASCIMENTO; GORES, 2015, p. 135). 

 

A questão ambiental no sentido agroecológico será melhor tratado no item 3.2 deste 

capítulo; as questões sociais, econômicas e culturais, estão no decorrer de todo o trabalho, seja 

pela geração de renda e promoção de uma vida mais digna aos assentados quando do êxito na 

produção e escoamento de seus produtos agrícolas, seja das discussões de gênero que também 

é objeto de discussão neste trabalho e são travadas ao longe de todos o texto, que em sua medida 

nasce e incide sobre uma questão social. 

Quanto à soberania alimentar, será necessário trabalhá-la como sendo um princípio 

orientador para os agricultores e agricultoras sobre como determinar suas políticas de estratégia 

de produção, o que e como plantar; a utilização de sementes próprias e a defesa da 

biodiversidade. Esta questão está voltada para o direito de escolha desses agricultores 
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(SILIPRANDI, 2009) em sua autonomia de como e quando produzir, determinar a forma e as 

prioridades da agricultura que desenvolvem e que influi nos 70% ditos que chegam às mesas 

dos cidadãos, e que ditam a qualidade dos alimentos que influenciam na saúde de quem os 

consomem. 

Atrelado a esses conceitos, tem-se por segurança alimentar, “alimentos em quantidade 

e qualidade suficientes e saudáveis e que correspondam aos vários sentidos simbólicos de que 

se revestem os alimentos nas diferentes culturas” (PACHECO, 2002, p. 139). 

A alimentação é um direito meramente resguardado pela Constituição da República de 

1988, e, em âmbito internacional pela ONU, ela representa saúde, acesso à qualidade de vida e 

direito humano. A segurança alimentar só será plena e efetiva quando todas as pessoas tiverem 

acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade 

suficiente para satisfazer as necessidades nutricionais e assim poder levar uma vida ativa e 

saudável (BOJANIC, s.d., n.p.). 

O que é possível perceber é que todos esses conceitos, estão atrelados ao que se entende 

por vida digna e cidadania, no que é produzido e no que nos alimentamos, a representação que 

o alimento possui na vida de todos, e no entendimento de que: 

(...) os produtos alimentícios não devem ser mercadorias, uma vez que a nutrição é 

um direito à sobrevivência da humanidade e, portanto, em todas as partes do mundo 

as pessoas têm o direito e dever de produzir sua própria comida (...) é uma questão 

estratégica para a autonomia de um povo e a soberania de uma nação. Assim, 

consideramos que a agricultura indígena e camponesa desempenha um papel 

fundamental em qualquer país que aspire ser soberano (VIA CAMPESINA, 2015, 

n.p.). 

  

A agricultura está em nossas mesas, e lutar por produção de alimentos saudáveis 

significa lutar pela vida, dignidade e garantia de condições e de desenvolvimento humano, para 

saúde e para os agricultores e agricultoras que dependem da agricultura familiar (Idem). 

Inclusive, os princípios de políticas sociais estariam associados à “inclusão, equidade e 

sustentabilidade ambiental para a criação de um ambiente propício para um crescimento mais 

distributivo e benéfico para todas as categorias sociais de mulheres e homens – e, 

consequentemente, para avançar a concretização do desenvolvimento sustentável” 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018, p. 49). E a definição de desenvolvimento 

sustentável se conecta com esses conceitos abordados de dignidade e cidadania, e que seria apto 

a suprir os anseios da geração atual – sem esgotar recursos, de forma a não comprometer as 

necessidades das futuras gerações. E que também se refere a igualdade entre homens e 

mulheres, melhor qualidade de vida e valorização de aspectos além do consumo, como a 

cultura, a natureza e a própria igualdade (Idem). 
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3.1 Questão de gênero na agricultura familiar e trabalho 

 

Está certo que o que se tem por gênero é uma construção do processo de socialização, 

construção social mesma que instituiu diferenças entre esses gêneros; distinções hierárquicas, 

de identidade, e da construção social do que é ser homem e do que é ser mulher54, e em que este 

ser homem possui maior status social. Já com este entendimento, o gênero – identidade sexual55, 

designa pessoas e seus papeis, direitos e oportunidades em uma sociedade, o que explica em 

muito as grandes desigualdades entre pessoas (PASTORE, 2005; SILVA & SCHNEIDER, 

2010; SOARES, 2004). Assim, existe uma:  

(...) necessidade de construir uma nova ordem nessas relações entre homens e 

mulheres, como parte substantiva de uma ordem social, mais plural e democrática. 

Uma ordem que não se sustente na subordinação e na dependência das mulheres, mas 

na igualdade e, consequentemente, em relações sociais mais justas, mais democráticas 

e mais plurais (SOARES, 2004, p. 116). 

 

Quer dizer, “falar em igualdade de gênero é romper com um universo restrito do não 

reconhecimento da alteridade, do outro, da diferença, para caminhar em direção ao espaço de 

equidade, da emancipação e do pertencimento” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018, 

p. 113), e participação nos espaços, reconhecimento e valorização da mulher em pé de igualdade 

com os homens nas esferas política, social, econômica, laboral, pessoal e familiar (Idem). A 

ideia de equidade de gênero se relaciona completamente como sendo um direito humano, e é 

termo para o alcance do desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza (FUNDO DE 

POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2019). Apesar de certa ascensão protagonizando 

alguns espaços, no modo de se organizarem e viverem a agricultura familiar, com mais 

autonomia econômica, política e social, proveniente de uma longa e interminável busca, muitos 

são os desafios ainda a serem atravessados (SILVA & NASCIMENTO & GORES, 2015). 

Concluiu-se de suas idas a campo que, a consciência das mulheres rurais pesquisadas, a 

respeito da existência dessas desigualdades de gênero, já era de certa maneira percebida por 

elas desde a infância ou em outra toada, percebida aos poucos a partir de experiências, tendo 

sido justamente essa percepção, por meio da construção de cada uma como mulher ao longo de 

sua trajetória, que as levaram à militância em um movimento de mulheres (SILIPRANDI, 

                                                 
54 Por óbvio que as questões atinentes à etnia, raça e classe social são outras categorias construídas socialmente e 

que influenciam na hierarquia imposta entre homens e mulheres. Ocorre que por razões meramente de abordagem 

o recorte deste trabalho se atém à questão de gênero, independente das diferenciações existentes nesta mesma 

categoria a respeito de raça, por exemplo e todas as outras questões que de certa maneira ‘ditam’ a ocupação de 

espaços por pessoas em suas características singulares. 
55 Sexo se refere às diferentes características biológicas e fisiológicas entre homens e mulheres (DICIONÁRIO 

CRÍTICO FEMININO, 2009). 
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2009). E conclui que, de toda forma, tendo ou não entrado nos movimentos motivadas ou 

influenciadas pela “existência de ‘questões de mulheres’, todas se depararam, no decorrer da 

militância, com experiências de discriminação de gênero” (SILIPRANDI, 2009, p. 182), desde 

a escassa participação das mulheres agricultoras na maioria dos espaços, principalmente nas 

direções, tendo a busca de igualdade, sido um outro motivador para também se manterem nos 

movimentos. 

Na agricultura familiar, existe também a desigualdade no que tange ao trabalho, 

privilegiando o homem enquanto as mulheres cuidam da casa ou atividade de produção tidas 

como ‘menores’, a exemplo de pequenas criações e das hortas, referenciando-as apenas como 

“ajudantes”, o que gera uma desvalorização do trabalho das mulheres, já que o que desempenha 

acaba por não ter valor econômico de renda para a casa (SILVA & SCHNEIDER, 2010). 

Em igual sentido, entende-se que o “desempenho das mulheres nessas atividades não é 

considerado como trabalho, uma vez que não se inclui no mercado de bens e serviços e, assim, 

não envolve a circulação de recursos monetário” (BRUMER & ANJO, 2008, p. 9). É 

reconhecido pelo próprio Ministério do Meio Ambiente (2018) que, em que pese de certa 

maneira, a mulher venha se inserindo no mercado de trabalho, isso não veio acompanhado pela 

inserção do homem com participação ativa na vida e tarefas familiares e no âmbito do lar e 

acabam vendo-se em situação outra vez desigual, pois passaram a acumular tarefas domésticas 

com a do trabalho agrícola, por exemplo. 

Essa relação de “reconhecer a mulher como ‘ajudante’ as condicionam a uma situação 

de ‘invisíveis’ do ponto de vista social” (SILVA & NASCIMENTO & GORES, 2015, p. 136) 

e esse entendimento tendo o trabalho feminino apenas como ‘ajuda’ faz com que elas acumulem 

as atividades doméstica com as da agricultura, conciliando permanentemente essas tarefas e 

sem o devido reconhecimento e espaço (PASTORE, 2005). Isso decorre da construção 

patriarcal em que o homem é tido como um representante dos interesses da casa, com poder 

decisório e a mulher o ajuda, e gere os serviços domésticos. Aqui está configurada a chamada 

divisão sexual do trabalho, onde o trabalho do homem é mais valorizado e há distinção entre 

‘trabalho de homem’ e ‘trabalho de mulher’ e, é nesse momento que as mulheres começam a 

se mobilizar politicamente para terem reconhecidas suas identidades de trabalhadoras rurais – 

agricultoras (SILIPRANDI, 2009). 

A agricultura familiar representa importância na reforma agrária e mais especificamente 

é fonte de renda para milhares de agricultores, que no cuidado com a terra buscam sustento para 

a família – que detém a produção de alimentos, mantenedor de sua subsistência e envio para o 

comércio para geração dessa renda; promoção e preservação do meio ambiente e mantenedora 
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das relações sociais no campo, demonstra como atributo a gestão, a propriedade e o trabalho 

familiar (SILVA & NASCIMENTO & GORES, 2015). 

A partir dessas questões, entende-se que a promoção da inclusão ou, de direito iguais 

em gênero, carrega elementos cruciais para promover e manter essa equidade nos âmbitos 

econômico, social e ambiental. Isso porque, se a mulher tem acesso adequado a recursos, ou se 

há um programa eficiente de transferência de renda, elas participam e aproveitam como iguais 

da vida econômica e progresso econômico. De igual modo, já na dimensão social, compreende-

se a igualdade de gênero como requisito para o alcance da justiça social – que tem o acesso e a 

participação das mulheres em espaços de forma equitativa, como aspecto/elemento fundamental 

para seu convívio social de forma igualitária. 

Na esfera ambiental, as mulheres da agricultura que se preocupam com o 

desenvolvimento sustentável devem ter a oportunidade e a possibilidade de participar do 

processo decisório relativo ao meio ambiente de modo a não o negligenciar e para reforçar a 

proteção do meio ambiente, principalmente porque são as mulheres as mais inclinadas à 

sustentabilidade, seja na produção ou no consumo de produtos que visam a preservação do meio 

ambiente (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018). 

A igualdade de gênero representa uma economia inteligente, que pode aumentar a 

eficiência econômica e melhorar outros resultados (...) removendo barreiras que 

impedem as mulheres de ter o mesmo acesso que os homens tem à educação, a 

oportunidade econômicas e a insumos produtivos; (...) melhorando a condição 

absoluta e relativa das mulheres, o que introduz muitos outros resultados de 

desenvolvimento e (...) nivelando as condições de competitividade, para que mulheres 

e homens tenham chances iguais para se tornar social e politicamente ativos, tomar 

decisões e formular políticas (Idem, p. 67-68). 

 

No caso da agricultura familiar sob o aspecto da igualdade de gênero, ela traz grandes 

impactos sobre a produtividade, sobretudo em relação às agriculturas que não detêm segurança 

da posse de suas terras, o escasso acesso a crédito para demanda femininas, por exemplo, seja 

para insumos ou para dar mecanismos que dê eficiência a terra ou ajude no escoamento de 

produtos, evitando a redução de produção, possibilitando a vazão de produtos e evitando que 

estrague, já que perecíveis (Idem). 

Assim, por meio da ausência de investimentos e dessas considerações, a desvalorização 

do trabalho da mulher no campo se apresenta ainda mais acentuada, além da dificuldade 

imposta na participação por mulheres em locais de fala essencialmente construídos e mantidos 

por homens, decidindo questões, assumindo direções e desconsiderando a voz dessas mulheres 

nas decisões do e para o campo que incentivam uma insegurança por parte delas (PASTORE, 

2005), que então passam, inclusive, a “terem medo de falar” ou preferem dizer que “ajudam os 
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homens a discutir em casa e depois eles expõe as ideias” no grupo (PASTORE, 2005, p. 9). 

Demonstrando que as desigualdades se perpetuam em âmbito rural por conta desses valores 

conservadores entranhandos (PASTORE, 2005). 

Embora seja possível reconhecer algum avanço na esfera rural, ainda que seja nos 

debates sobre gênero56, ainda persiste o questionamento sobre a emancipação dessas mulheres 

que vivem da agricultura familiar em relação à atividade agroecológica, já que ainda resta certa 

restrição da autonomia dessas mulheres (SILIPRANDI, 2007). 

No próximo e último item, que fecha o ciclo de análises a que se propôs esse trabalho, 

será dado maior atenção à agroecologia e à tentativa de análise dessas questões de gênero no 

próprio PDS Osvaldo de Oliveira. 

 

3.2 Agroecologia e mulher como agente de transformação – protagonismo das 

agricultoras do PDS  

 

O MST tem em suas pautas de reinvindicação questões ambientais na busca de 

desenvolvimento sustentável e fundada na agroecologia, não apenas contestando um modelo 

depredatório do meio ambiente, como a Revolução Verde e sua forma de industrialização da 

agricultura, mas para promover a busca de mudanças sociais e políticas – que incluem relação 

de gênero, solidariedade, inclusão social e equidade, bem ainda como experiências concretas 

de produção e comercialização de produtos orgânicos, campanhas contra o uso de agrotóxicos 

e organismos geneticamente modificados (SILIPRANDI, 2007). Sendo relevante evidenciar o 

conhecimento do MST em alternativas de produção harmônica com o meio ambiente e de 

conservação dos bens e recursos naturais (WIGG; et. al., 2016), na forma de plantio, cultivo, 

manejo e proteção da terra. 

Para a transição de um modelo de agricultura insustentável para um modelo sustentável, 

é que a agroecologia se impõe. Por sustentável, tem-se o potencial em que os processos 

agrícolas precisam ter para manter as características ecológicas do ambiente, sem deixar de 

                                                 
56 O termo correto para essas discussões seria ordem patriarcal de gênero. Não apenas por se tratar de um termo 

mais completo, mas porque pelo que se observa das relações, o problema não está detido apenas no gênero – termo 

genérico, mas a uma subordinação das mulheres supostamente devida ao homem e que culmina nessa 

desvalorização da mulher, impondo-se mesmo como uma “ordem” do patriarcado ao gênero mulher (SAFFIOTI, 

2011). Tal conceituação não será possível discutir no presente trabalho com tamanha profundidade que merece, 

mas vale o registro dessa outra forma de classificação do que queremos abordar, que é a desigualdade entre homens 

e mulheres em diferentes esferas da vida pública e particular. 
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viabilizar vida digna para os envolvidos, isso porque o desenvolvimento humano não deve se 

limitar ao crescimento econômico e assim sendo, o protagonismo de agricultores e agricultoras 

será central na construção agroecológica (SILIPRANDI, 2009). 

(...) A agroecologia pretende, pois, que os processos de transição da agricultura 

convencional para a agricultura ecológica, na unidade de produção agrícola, se 

desenvolvam nesse contexto sociocultural e político e suponham propostas 

coletivas que transformem as relações de dependência anteriormente assinaladas. 

Para tanto, a agroecologia – que por sua natureza ecológica se propõe a evitar a 

deterioração dos recursos naturais – deve ir além do nível da produção, para 

introduzir-se nos processos de circulação, transformando os mecanismos de 

exploração social (evitando assim a deterioração causada à sociedade nas 

transações mediadas pelo valor de troca) (GUZMÁN, 2005, p. 104). 

 

O conceito de agroecologia, embora controverso, será adotado como sendo o de uma 

agricultura ecológica e sustentável, que influencia tanto em questões ambientais como 

econômicas, produtivas e culturais, alternativamente à agricultura convencional, com 

preocupações voltadas à preservação ambiental, manejo sustentável e o conhecimento dos 

trabalhadores rurais (PASTORE, 2005; INCRA, 2020), para um “melhor manejo dos recursos 

naturais, desenvolvendo atividades mais compatíveis com a preservação do meio ambiente, 

com produção de alimentos mais “limpos” e com maior renda para as famílias rurais” 

(PASTORE, 2005, p. 4). 

“A agroecológica também se coloca como promotora de equidade de gênero e de 

manutenção das relações produtivas na agricultura familiar (...) em que se verifica a existência 

de uma atuação cada vez maior das mulheres em todas as etapas no processo de produção e 

comercialização” (SILVA; NASCIMENTO; GORES, 2015, p. 133). 

Nesse sentido, vale fazer um apanhado histórico das fases das lutas por espaço 

promovidas pelas mulheres, para que então se possa discutir seu papel de transformação social, 

que já vem a ser demonstrado desde as árduas lutas e conquistas. Para GOHN (2007, apud 

ALVAREZ, 2000; KNIBIEHLER, 2007), são três as ondas do feminismo, a primeira no início 

do século XX, com a luta pelo reconhecimento legal do direito ao voto e ao trabalho. Uma 

segunda onda, entre 1960 e 1980, pela luta por igualdade em relação aos costumes – aos corpos, 

a sexualidade e ao mercado de trabalho, não se limitando a igualdade apenas legal, como no 

início do século, fazendo surgir a categoria “gênero”. E a terceira fase, em 1990, consistente na 

construção da imagem feminina nos meios de comunicação em massa. 

Quanto ao “conceito de gênero, trata-se da existência e reconhecimento de processos 

sexuados de exclusão entre os homens e as mulheres, construídos socialmente, e produtores de 

diferentes subjetividades” (SILIPRANDI, 2009, p. 21). 

Essa trajetória trouxe conquistas importantes, e atualmente, como contínua às que se 
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buscam desde o outro século, tem-se que a organização das mulheres rurais tem estado também 

em grupos de produção, na criação de centros de formação e na formação de espaços de 

comercialização, cooperativas e associações, uma vitória, já que é importante ter em mente que 

na maioria dos assentamentos pelo Brasil as mulheres não participavam das associações 

(SILIPRANDI, 2009). 

(...) A própria participação em uma organização ou movimento social exige muita 

determinação. Para além das dificuldades enfrentadas normalmente por todos, homens 

e mulheres do meio rural (distancias, falta de meios de transporte e de recursos 

financeiros, situações de conflito e violência, deslegitimação por ser agricultor, por 

não ter “estudado”), havia outras ordens de empecilhos, específicas da condição 

feminina: a oposição de familiares e vizinhos, a falta de apoio para ausentar-se de 

casa, o descrédito sobre a sua capacidade, por serem mulheres. Em particular, dentro 

das próprias entidades dos trabalhadores, são muitas as histórias de desvalorização em 

relação à sua participação (Idem, p. 191). 

 

Assim, entende-se que, em que pese a histórias pessoal de cada mulher e sua família, o 

contato com a agroecologia abriu-se como uma nova perspectiva de relação com a agricultura, 

como forma de melhoria de condição de vida e, de por meio da agricultura, exercitarem sua 

capacidade de observação e experimentação assim como de sua criatividade. A agroecologia 

não abarca somente os sistemas agroalimentares e ambientalmente sustentáveis, mas 

desempenha também o papel de construção de poder, redistribuição de renda e promoção de 

justiça social para as mulheres, fazendo valer suas opiniões e serem vistas como sujeitos sociais 

e também políticos (Idem). 

Essas mulheres, como transformadoras sociais, em que pese todas as dificuldades e 

enfrentamentos, têm mostrado com suas ações que é possível resistir, denunciar e organizar-se. 

Mesmo com as exclusões socioeconômicas e de pouco ou nenhum prestígio social, as mulheres 

vêm construindo-se como sujeitos políticos em movimentos sociais, e não se conformam com 

o destino injusto, reservado a elas se dependessem do desejo do patriarcado. Elas buscam 

sempre se reinventar e libertar-se, ganhando e criando espaço como atrizes principais de uma 

nova possibilidade na recomposição das relações sociais (GOHN, 2007; SILIPRANDI, 2009). 

As mulheres são maioria nos movimentos populares por melhores condições de vida e trabalho, 

possuem alto índice de participação e são organizadas em suas demandas (GOHN, 2007), o que 

confronta em muito com a necessidade de terem que buscar constantemente por direitos e 

reafirmação deles. 

Parece contraditório ocuparem espaços e mesmo assim não os terem e continuarem a 

buscar por espaço. Isso só evidencia o domínio das atividades políticas pelo homem e a 

necessidade contínua de mulheres terem de reafirmar seu papel como sujeitas políticas, sociais 

e de direitos, para que não retornem a serem submetidas a dominações, outrora ocorrida pelo 
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público masculino nas tomadas de decisões. 

Apesar disso, elas seguem buscando lugar, e possuem papel crucial como protagonistas 

e autoras nas lutas do movimento. É graças a elas que se debatem a questão de gênero e a 

tomada de espaços nas mais diferentes searas; que denunciam, com fundamento na igualdade 

de gênero, toda vez que desvalorizam sua participação. Diz-se que o MST, longe de ser linear, 

compõe o cenário de histórias concretas que se constroem no “movimento do real”, e em três 

dimensões da vida no processo de “luta pela terra e na terra”: a de classe, a de gênero, e a 

étnica/racial, que influenciam a estruturação de representações de gênero (VAZ, 2017; 

FARIAS, 2011, p. 7). 

As mulheres militantes do MST são protagonistas em diversos âmbitos sociais e em 

períodos históricos, seja no espaço privado seja no público – que se relacionam e não 

podem ser considerados de modo dicotômico. Atuam de modo dinâmico e como 

referência importante nos processos de reprodução familiar e social, mesmo sabendo 

que este papel não foi reconhecido de modo legítimo, especialmente no campo dos 

registros e produções teóricas. Isso porque, estamos falando de uma história escrita 

entre olhares e dominação masculina, o que dificultou a visibilidade da participação 

das mulheres. (FARIAS, 2011, p. 6-7) 

 

Quanto ao PDS Osvaldo de Oliveira, pelas experiências com as atividades realizadas, 

tem-se com predominância nas feiras e na JURA a atuação das mulheres, que possuíam plena 

intimidade com o microfone, sempre demonstrando muito engajamento, força para a luta, 

resiliência com a situação jurídica enredada do assentamento e amor à terra. Ocorre que quanto 

aos processos políticos de formação, não foi observado tanto engajamento assim, podendo 

significar um reflexo da dominação masculina, traduzindo a necessidade de ainda construir-se 

um espaço igualitário – não que não ocorra, uma assentada mesmo em seu discurso na JURA 

afirmou que “não tem esse negócio de homem manda mais que a mulher, o mesmo que o 

homem pode lá eu posso como mulher, então nós vivemos direitos iguais lá dentro” (JURA, 

2019). 

No entanto, a problemática por vezes é implícita, mesmo que todos queiram, e até 

tentem materializar uma igualdade plena entre homens e mulheres, horizontalizar o movimento 

e promover equacionamento de espaço, no fim, o que acontece é o que se registra no capítulo 

1, parte 1.3, que é o mesmo que se denotou a partir do estudo de Vaz (2017): que mesmo com 

o discurso de igualdade existe subestimação no trabalho feminino desempenhado pelas 

assentadas. Há descrédito implícito em manifestações de mulheres em reuniões. Isso justifica a 

não estabilização de direitos para as mulheres, importando na luta diária pela desconstituição 

de desigualdades, na conquista da terra – como luta de todo o movimento; e por igualdade de 

gênero – como luta adicional e particular atribuída às mulheres. 
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Ou seja, em que pese as tentativas de debate e de plena inserção das mulheres nos 

espaços que desejassem participar, ainda há elementos que evidenciam que não é sempre assim. 

As mulheres protagonizam as feiras, os espaços de fala em rodas de conversa, as tarefas gerais 

do campo, mas a frente política permanece masculina. Eles é quem vão às frentes políticas e 

jurídicas, levam a fama de quem “resolveu” uma situação ou a “fez acontecer”. Isso significa, 

que a luta pela terra com uma perspectiva emancipatória do trabalho, sobretudo das 

trabalhadoras, “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” (VAZ, 2017, p. 51) e sigam na busca por desconstrução de desigualdade. É necessário 

o constante engajamento para sempre ampliar a participação das mulheres nos espaços de poder 

e decisão que significa a consolidação e aperfeiçoamento da democracia (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2018), para a mudança de vida e ocupação de qualquer que seja e queiram 

o local que desejem as mulheres ocuparem. 

Evidente que muita coisa melhorou, há um reconhecimento no trabalho fora das 

propriedades, principalmente nas feiras, resultando em mudanças em como as próprias 

mulheres enxergam suas vidas, gerando de certa maneira a emancipação que se busca e a 

visibilidade no conhecimento que possuem de seus produtos da agroecologia, do cuidado com 

o campo e em medidas protagonizadoras no processo produtivo ainda que com predominância 

maior no escoamento por meio das feiras (SILVA; NASCIMENTO; GORES, 2015). 

Contudo, muitas outras coisas ainda precisam melhorar, como no quesito da tomada de 

decisões atinentes à propriedade e até mesmo à produção em si, além dos outros processos 

mencionados que tangenciam questões políticas e jurídicas. “Isso implicaria em uma mudança 

na qual as dimensões econômicas, sociais e ambientais envolvam as mulheres como 

beneficiárias, líderes e contribuintes de um crescimento inclusivo, justo e socialmente 

equitativo, e que administrem de forma eficiente os recursos e o meio ambiente” (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2018, p. 47). E esse alcance de um pleno desenvolvimento sustentável 

para o campo, fundado na agroecologia só prevalecerá a partir de mudanças sociais e políticas 

(SILIPRANDI, 2007). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender melhor o funcionamento e os anseios do MST é entender suas 

dificuldades, enfrentamentos e glórias, em que o trabalhadores e trabalhadoras clamam e lutam 

por si - pelo movimento rural dos sem-terra. Quanto ao PDS Osvaldo de Oliveira como um 

todo, longa é a trajetória e ainda pendente de conclusão, principalmente na esfera judicial, como 

restou demonstrado, que ainda se encontra em trâmite a decisão da definição de desapropriação 

da terra em que hoje se encontram. 

O que se infere, já foi até mesmo colocado expressamente no decorrer do texto, o MST 

como movimento social precisa de mais espaço para concretizar plena democratização de seus 

direitos, assim como carece da ampliação de políticas públicas. Esse mesmo movimento, 

porém, como coloca Vaz (2017, p. 71) “que trava a luta pela terra com vistas à emancipação 

humana, precisa reconhecer as formas de opressão de gênero”. Pois igualmente colocado no 

trabalho, percebeu-se que a questão de gênero nem sempre teve espaço no movimento, e 

necessário é o debate para cada vez estarem mais perto de real igualdade. 

As mulheres do movimento devem ser reconhecidas como cidadãs plenas, sujeitas de 

direitos, possuindo papel chave na econômica familiar; necessitam de políticas públicas 

específicas de gênero para ultrapassar obstáculos que as impedem ao direito à terra, à renda, à 

opinião e ocupação de espaços – inclusive de liderança, segundo suas próprias vontades e 

interesses. Só por meio desse enfrentamento é que as mulheres poderão se colocar ativamente 

na luta pela terra e por suas próprias demandas e vontades. Que viabilize serem sujeitas políticas 

ou sociais, como queiram, e que proporcionem sua libertação do patriarcado e dos ditames da 

sociedade sexista. 

O PDS em si, em que pese o que retrata a fala da Abóbora, quando aduz que “homem 

não manda mais” na construção do Osvaldo de Oliveira, até vem como uma legítima tentativa 

de isonomia entre pares, mas com as percepções e estudos, o que se infere é que por muitas 

vezes as diferenciações entre gêneros vêm das formas mais sutis, com gestos ou com descrédito 

em uma fala. As desigualdades se colocam na tomada da frente política como sendo masculina, 

e ainda que não propositalmente, elas estão aí, separando espaços. A tentativa não basta. Os 

debates precisam ser constantes, as ocupações de espaços precisam ser reais, porque trata-se de 

desigualdades históricas petrificadas e construídas há pelo menos um século, e não seriam 

desconstruídas com tanta facilidade. 

Obviamente é importante a participação das mulheres onde se colocam atualmente. Elas 
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se emancipam participando das feiras, das jornadas universitárias, tomando o microfone, 

expressando-se e sendo atrizes da agroecologia no âmbito da agricultura familiar no 

movimento. É importante e inclusivo. De nenhuma maneira quer-se desmerecer tais 

participações. Entretanto, as sutis diferenciações são perigosas para a plena construção de 

democráticas de espaços femininos, em que possam, de verdade, participarem e opinarem onde 

quer que seja, não passando a falsa impressão de plena democratização de espaços. O que foi 

possível inferir, foi a importância de certa tomada de reconhecimento e emancipação, mas isso 

não deve ser levado ao contentamento, devendo-se ser repisados todos os dias. Para que assim, 

um dia, exista plena liberdade e que ela seja substancial, grande e considerável. 

Como introduzido, o intuito não era esgotar o tema, então essa ponderação sobre gênero 

basta no momento para que ecoe como pensamento e fique como reflexão que não é possível 

pensar em desenvolvimento num amplo aspecto, sem que haja igualdade entre todos. Tampouco 

alcançar uma sociedade que lute pelo desenvolvimento sustentável se não houver a promoção 

e manutenção constante de igualdade de gênero. Igualdade pautada na Constituição como sendo 

princípio da dignidade, da liberdade e da privacidade. Mas de certa maneira, tem-se a 

confirmação da hipótese de que não é pleno o lugar de vez e voz das mulheres rurais do MST. 

Ainda que se reconheça alguma democratização de espaços, necessária é a ampliação desses e 

também de políticas públicas de gênero, além da não superada discussão sobre o ser mulher, e 

de que há, em razão do gênero preconceitos sofridos diariamente. 

Tangencialmente, reflete-se a respeito do papel que devemos/devíamos exercer na 

sociedade a partir de nossas escolhas alimentares, ideológicas e políticas que influenciam em 

políticas, inclusive de gênero. E em todas as questões no que concerne à alimentação saudável 

para todos, a opção por alimentos tidos como limpos – livre de agrotóxicos, e a necessidade 

cada vez maior em optar-se, em podendo, pela agricultura familiar. As feiras são a cada dia 

mais recorrentes. Reflete-se a necessidade de efetivação de direitos de gênero e para além deles, 

de maneira geral ao MST, que busca a consolidação da reforma agrária, interesse constitucional, 

mas às margens do que querem as governanças. 

Outros direitos, necessários à vida de qualquer cidadão, ainda precisam ser efetivados e 

dizem respeito ao que apregoa os Direitos Humanos, como: alimentação saudável, direito à 

moradia, à educação e ao meio ambiente, trazidos de forma tangente neste trabalho, mas que 

merecem olhares. 

Das análises bibliográficas e das pesquisas participativas é o que restou observado: não 

bastam tentativas, ainda que importem. É preciso que se torne realidade, e o início pode ser pelo 

reconhecimento das entidades construídas a partir dos ditames masculinos, só é possível mudar 
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reconhecendo-se. É o caso, as demonstrações de vontade por igualdade importam, mas 

precisam ser efetivas. Preciso é dar voz e vez às mulheres, em espaços e em lideranças. 

Quanto ao intercâmbio social entre Universidade e movimento, conclui-se por sua 

necessária manutenção. É importante para os grupos – movimento e academia. Aprende-se 

enquanto ensina-se, é dinâmico, colaborativo. Constrói-se positivamente para ambos os lados. 

O extramuros precisa continuar, pois possui fundamento nos pilares da Universidade Pública, 

é constitucional e primordial para um ensino de qualidade, para devolver à sociedade o que dela 

se extrai, para deixar como legado dos “dois lados do muro”. 

A construção dessas pontes muda os sujeitos, deixa um pouco do 

pesquisador/extensionista e leva o saber tradicional do campo, supera a mera dogmática jurídica 

das faculdades de Direito. Sofre influência e influencia a comunidade, permitindo efetiva troca 

de valores e da cultura popular. Desmistifica falácias a respeito do movimento, deixa as portas 

abertas e escancara nos pátios das Universidades a necessidade da Reforma Agrária Popular. 

Desse modo, foi que no primeiro capítulo buscou-se revelar e salientar o importante 

papel dos pilares da Universidade Pública, que restou demonstrado não apenas na escolha do 

tema, como nas implicações práticas geradas a partir da extensão e pesquisa a partir das 

atividades desempenhas, como são importantes à comunidade acadêmica e sociedade externa à 

universidade, mas não alheia a ela. Introduzindo-se no último item do capítulo 1, a problemática 

que envolve as mulheres – que permeia todo o trabalho e que de início teve como intuito, 

levantar os questionamentos sobre gênero, procurando-se destacar evidente questão a ser 

superada no que tange a necessidade da real visibilidade a ser atribuída às mulheres nas 

relações. 

No segundo capítulo, evidenciou-se o panorama histórico, não para esgotá-lo, tendo 

como objetivo apenas contextualizar a situação do MST no Brasil, para então poder tratar da 

construção do PDS Osvaldo de Oliveira e evidenciar as mazelas do judiciário na demora em 

atender demandas sociais resguardadas constitucionalmente, como a reforma agrária. Ainda 

neste capítulo, destacou-se o conceito de políticas públicas, evidenciando-se a necessidade de 

implementação das mesmas, para o grupo e essencialmente para mulheres, indispensável para 

geração de renda e emancipação. 

O terceiro e último capítulo, onde se encontra o grande cerne do trabalho, buscou-se 

fazer um levantamento sobre gênero, e as implicações na agricultura familiar e agroecologia. 

Observou-se que a mulher no âmbito do MST é a grande agente de transformação social e 

protagonista, primeiro de sua história, como mulher, imposta por dificuldades decorrentes da 

vida em sociedade e das questões sexistas, que ainda precisam ser debatidas e segundo como 
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destaque no grupo, capaz de ocupar espaços de poder e fala. Nota-se, contudo, grande 

contradição entre a vontade do movimento em coloca-las como iguais, e a prática, onde 

observa-se que não é sempre que acontece de ser possível concretizar essa igualdade entre 

gêneros. E que implicitamente continuam sendo silenciadas; colocadas às margens das 

decisões, o que indica que a luta continua, apesar de alguns avanços – não se deve desmerecer, 

mas nem esmorecer. No entanto, é pouco perto do que se busca – que é a plena ocupação de 

espaços e não apenas onde haveria de lhes ser concedido “permissão”; não é necessário a 

chancela dos companheiros, pois indiscutível é a capacidade das mulheres de estarem à frente 

de onde quer que seja e queiram, ocupando, resistindo, lutando e efetivando direitos, à voz e à 

vez. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Cartazes/panfletos de divulgação e programação da Jornada Universitária em 

Defesa da Reforma Agrária (JURA) 2018 e 2019, respectivamente. 
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ANEXO 2 – Dia na JURA DE 2019. 

Crédito: João Pedro Pimentel Ferreira 
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ANEXO 3 – Atividade do Estudo Interdisciplinar de Vivências Campesinas. 
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ANEXO 4 – Mapa PDS e divisão de lotes por número de famílias. 
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ANEXO 5 – Ponte quebrada no PDS. 
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ANEXO 6 – Bandeira e símbolos do MST. 
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