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Introdução 

 

Ser mulher numa sociedade paternalista é um desafio cotidiano e quando nos 

propomos a refletir sobre a condição da mulher no campo percebemos que esta realidade é 

ainda mais brutal. Assim o presente artigo tem como objetivo evidenciar e compreender o 

protagonismo da mulher no campo, dando ênfase a militância das mulheres no Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que, a priori, podemos visualizar este como um 

lugar de empoderamento. 

Podemos identificar que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

surgiu no fim da década de 1970 e início da década de 1980, como fruto de um processo 

histórico de luta pela terra dos camponeses/as brasileiros/as, ele tem em sua gênese uma 

marca importante, trata-se da resistência às grandes concentrações fundiárias existentes no 

Brasil desde o período colonial como também ao poder dos fazendeiros. 

O MST, como foi dito é fruto de uma relação de poder e o gênero, por sua vez, é 

onde está fundada a primeira maneira de dominação de um ser humano sobre o outro, assim 

buscaremos visualizar qual o local da mulher neste espaço, posto que inferimos que não 

somente homens participam/ram deste processo de luta como também diversas mulheres 

tiveram e tem suas vidas entregues à esta bandeira. 

Nosso interesse em estudar este tema se deu, pois durante a graduação tivemos a 

oportunidade de integrar uma equipe de pesquisa com a temática de gênero, o que aguçou 

nosso olhar para a temática e durante o agir profissional estivemos durante quatro anos na 

prestação de serviços técnicos à assentamentos de Reforma Agrária, assim nos aproximamos 

do MST e pudemos visualizar, de forma superficial, como o movimento está organizado e nos 

chamou a atenção a opção pela paridade de gênero entre as lideranças, como objeto de análise 
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do mestrado nos propusemos a estudar as relações de gênero no Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra no Curimataú Paraibano e como pontapé inicial para estes estudos 

neste artigo buscaremos fazer uma revisão bibliográfica e análise documental sobre a temática 

da mulher camponesa integrante do MST e o seu protagonismo neste movimento social. 

A discussão sobre gênero, protagonismo e empoderamento é sempre uma questão 

atual e a temática da mulher no campo vem assumindo cada vez mais notoriedade, pela 

sociedade começar a reconhecer que esta é uma parcela da população que necessita que suas 

demandas especificas sejam atendidas e sanadas. 

 

1. O ser mulher no campo: as relações de gênero e a invisibilidade feminina 

 

Temos claro que compreender as relações de gênero em uma sociedade ou em 

determinado local não se constitui como uma tarefa fácil, mas nos propomos a descrever e 

tentar refletir sobre o universo de poder que estas relações intrínsecas à humanidade 

constituem no meio rural brasileiro.  

Na tentativa de compreender a rede de relações e os significados das mesmas 

utilizaremos para discutir a categoria gênero a definição de Scott (1995) que remonta o gênero 

como uma categoria analítica que media as relações humanas como forma de predeterminação 

dos papéis de homens e mulheres na sociedade, fundando nela as relações de poder.  

O meio rural brasileiro sempre foi um espaço de disputa de poder, claramente 

podemos verificar nos livros de história que a estrutura fundiária brasileira foi forjada a ferro 

e a fogo, pois, posterior ao “descobrimento” do país, Portugal foi apropriando-se das terras 

brasileiras e formando as chamadas capitanias hereditárias que, em parte, podem explicar a 

grande concentração fundiária que o Brasil possui até a atualidade, sem mencionar os 

processos de exterminação dos povos nativos e grilagem.  

 

A história da formação do Brasil é marcada pela invasão do território 

indígena, pela escravidão e pela produção do território capitalista. Nesse 

processo de formação do nosso país, a luta de resistência começou com a 

chegada do colonizador europeu, há 500 anos, desde quando os povos 

indígenas resistem ao genocídio histórico. Começaram, então, as lutas contra 
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o cativeiro, contra a exploração e, por conseguinte, contra o cativeiro da 

terra, contra a expropriação, contra a expulsão e contra a exclusão, que 

marcam a história dos trabalhadores desde a luta dos escravos, da luta dos 

imigrantes, da formação das lutas camponesas. Lutas e guerras, uma após a 

outra ou ao mesmo tempo, sem cessar, no enfrentamento constante contra o 

capitalismo. (FERNANDES, 2000, p.24) 

 

Assim, os pequenos agricultores, sempre estiveram forçados a lutar pela propriedade 

da terra já que nunca foram reconhecidos pelo seu trabalho, com a chamada Reforma Agrária, 

realizada em tantos outros países, mas esquecida no Brasil e nem tampouco podem adquirir 

um pedaço de terra para a fixação de sua família e desenvolvimento do seu trabalho 

Nesse sentido, inúmeras foram as frentes de luta durante a história do campesinato 

sendo uma das mais expressivas o movimento de Ligas Camponesas, Comissão Pastoral da 

Terra e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sendo este, nos dias atuais, o maior 

e mais expressivo movimento popular organizado do país, podemos mencionar ainda os 

sindicatos dos trabalhadores rurais que sempre estiveram nas frentes de luta. 

Mediante todo este cenário podemos passar a nos questionar onde as mulheres se 

colocam neste espaço e podemos afirmar com certeza que as mulheres sempre estiveram 

presentes nestes cenários de luta, pois a luta pela terra não é de trabalhadores “avulsos”, mas 

de famílias camponesas que buscam sua identidade, fixação, produção e reprodução na terra, 

porém somente algumas poucas mulheres tiveram seus nomes escritos na história patriarcal, 

como é o caso de Elizabeth Teixeira e Margarida Maria Alves.  

A mulher não foi invisibilizada somente na luta pela terra no meio rural, podemos 

afirmar que ela foi silenciada em muitos outros locais. Segundo Aro (2012), as diferenças 

entre o campo e a cidade no que se refere ao acesso à educação, saneamento e acesso à água 

são alarmantes e no que se refere as relações de gênero no meio rural o trabalho feminino é 

silenciado e tratado como invisível, pois 

 

as mulheres, além de executar o trabalho doméstico, participam também da 

agricultura e ficam responsáveis pelo “quintal”, onde podem realizar o 

processamento dos alimentos e cuidar de pequenas criações, que servem para 

o consumo direto da família. Essas atividades não são consideradas como 

trabalho porque não são contabilizadas monetariamente, o que gera 

equívocos de interpretação. Assim sendo, também não é considerado 

trabalho a demanda de esforço para a realização desse tipo de trabalho, nem 
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mesmo nos casos onde a utilização desses produtos supre a demanda interna 

da família ou serve para venda. Em outras palavras, para a mulher rural em 

regime de economia familiar, o trabalho agrícola é uma extensão das suas 

tarefas domésticas e, portanto, não considerado como “trabalho”. (Aro, 

2012, p. 27) 

 

Assim, o trabalho feminino no campo, é de difícil reconhecimento, sendo, inclusive, 

muitas vezes esquecido e tido como menos importante, é comum ouvir homens e mulheres 

camponeses tratando do trabalho feminino como ajuda ao trabalho masculino, desta maneira, 

o trabalho feminino durante muito tempo não possuiu identidade própria, sendo as mulheres 

consideradas como donas de casa e não como trabalhadoras rurais. Como dito anteriormente o 

campo sempre foi local de conflitos, mas no caso dos homens, estes conseguiram o status de 

trabalhador rural bem antes que as mulheres e sendo assim somente eles tinham acesso à 

sindicalização, às políticas públicas referentes ao campo e também aos benefícios 

previdenciários, para que as mulheres pudessem acessar esses direitos uma luta especifica 

teve que ser engendrada. 

Segundo Jalil apud Bardalo (2011) “a década de 1980 representou a expansão das 

lutas por direitos e pela participação das mulheres nos sindicatos rurais e urbanos, nos 

partidos políticos e em outros espaços da esfera pública”, e depois de inúmeras conferências e 

momentos de luta e reivindicação em 1985 a categoria trabalhadora rural é reconhecida e 

desta forma, mediante a lei, as mulheres camponesas passam a possuir os mesmos direitos que 

os homens já possuíam, porém na prática ainda hoje podemos perceber raízes, troncos e 

folhas da tentativa de invisibilização do trabalho feminino.  

Percebemos que nas assessorias técnicas quando o assunto a ser tratado faz 

referência à produção, mesmo esta sendo de responsabilidade feminina, os técnicos tendem a 

se reportar ao homem, quando se trata do acesso à terra via INCRA a mulher tem prioridade 

no cadastro, porém o homem é que se responsabiliza pelo gerenciamento do lote, que quando 

a família é perguntada sobre a profissão da mulher, poucas são as que respondem que são 

agricultoras ou trabalhadoras rurais, enfim, mesmo tendo muitos avanços ainda devemos 

questionar as estruturas de gênero no dia-a-dia das famílias, pois sabemos que bem mais que 

um princípio legal constituído as modificações nas estruturas das relações de poder são 

mediadas nas relações sociais. 
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2. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: formação e organização 

 

Para compreender o que é o MST acreditamos ser importante entender o que é um 

movimento social e para isto utilizaremos Gohn (2011 apud 2008) que define os movimentos 

sociais como “ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas 

distintas de a população se organizar e expressar suas demandas”. 

Nesse contexto compreendemos os movimentos sociais como formas organizativas 

para mobilização e solução de questões próprias, porém comuns a diversos atores, o MST, por 

sua vez, é um movimento que aglutina as pessoas em torno da luta pela divisão democrática 

pela terra e pela reforma agrária. 

O formação do MST foi fruto de um processo histórico de luta pela terra do 

campesinato brasileiro, antes e concomitante à ele existiram diversos outros movimentos que 

se organizaram em busca da democratização da terra, devemos lembrar que no nosso país 

ocorreram grandes enfrentamentos em torno da posse de terras como foi o caso da Guerra de 

Canudos, Guerra do Contestado e até mesmo o cangaço, que teve, durante muito tempo, fama 

de movimento de bandidos e contra lei e muitos, se não todos, os integrantes do mesmo 

tiveram finais trágicos assassinados pela polícia e o militares, numa história mais recente 

temos o exemplo das ligas camponesas que datam da década de 1950 e a comissão pastoral da 

terra que teve sua gênese na década de 1960, o MST por sua vez surge em 1979 com a 

ocupação da gleba Macali, localizada no Rio Grande do Sul, por 110 famílias. 

Segundo Fernandes (2000, p.50), “ a gênese do MST aconteceu no interior dessas 

lutas dos trabalhadores contra a expropriação, a expulsão e o trabalho assalariado”, até a 

atualidade o MST é uma referência na luta pela reforma agrária no Brasil e posiciona-se 

veementemente contra qualquer forma de injustiça e desigualdade social, seus objetivos 

principais, dessa maneira, são: “Lutar pela terra; Lutar por Reforma Agrária e por uma 

sociedade mais justa e fraterna” (MST, 2009), segundo Fernandes, a luta do MST é bem 

maior que somente a luta pela terra é uma luta contra o capital. 

Atualmente o movimento está organizado em 24 estados das cinco regiões do país e 

conta com a participação de mais de 350 mil famílias. No que se refere a organização do 

movimento está é verticalizada, porém a tomada de decisões inicia-se nas bases até chegar as 

instâncias superiores, a base do MST é composta por todas as famílias assentadas e 
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acampadas divididas em núcleos de base ou de famílias em seus respectivos assentamentos e 

acampamentos, contando com a participação de até 20 famílias e reúnem-se duas vezes ao 

mês, as brigadas por sua vez são compostas por grupos de até 500 famílias levando em conta 

um território, estas brigadas divide-se em setores, sendo estes: educação, saúde, gênero, 

produção, comunicação, cultura, frente de massa e formação, depois das brigadas, temos as 

direções regionais, estaduais e nacional, as instâncias organizacionais do MST prezam pela 

paridade de gênero nos espaços de coordenação. 

Segundo o MST (2017) 

 

O maior espaço de decisões do MST são os Congressos Nacionais que 

ocorrem, em média, a cada 5 anos. Além do Congresso, a cada dois anos o 

MST realiza seu encontro nacional, onde são avaliadas e atualizadas as 

definições deliberadas no Congresso. 

 

Devemos mencionar que o MST se articula ainda numa organização internacional 

chamada Via Campesina que aglutina camponeses e movimentos rurais de todo o mundo. 

O MST é um movimento social contestatório da ordem social é 

 

um movimento que acaba pondo em questão o modo de ser da sociedade 

capitalista atual e a cultura reproduzida e consolidada por ela. Fazem isto 

não porque professem idéias revolucionárias, nem porque este seja o 

conteúdo de cada uma de suas ações tomadas em si mesmas. Contestam a 

ordem social pelo conjunto (contraditório) do que fazem nas ocupações, 

nos acampamentos, nos assentamentos, nas marchas, na educação de suas 

crianças, jovens e adultos; pelo jeito de ser de sua coletividade, que 

projeta valores que não são os mesmos cultivados pelo formato da 

sociedade atual; fazem isto, sobretudo, pelo processo de humanização 

que representam, e pelos novos sujeitos que põem em cena na história do 

país. 

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é uma tentativa de modificar e/ou 

reposicionar os personagens do campo brasileiro que foram prejudicados durante toda a 

história do país, é uma tentativa de efetivar a Reforma Agrária, mas bem mais que isso é um 

movimento que contesta a própria estrutura do capital e se coloca contra a mesma. 
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3. As mulheres no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra  

 

Podemos verificar que o período de constituição do MST é o mesmo em que as 

mulheres camponesas estavam lutando para conseguir representação nas esferas 

representativas do campo, bem como, para conseguir direitos equivalentes aos masculinos, 

além do status de trabalhadora rural, podemos perceber ainda que no interior das lutas que o 

MST foi gerado sempre houve a participação de mulheres, como são exemplos Margarida 

Maria Alves e Elizabeth Teixeira que se destacaram nas Ligas Camponesas, e além disso o 

movimento é composto por famílias, desse modo, a presença feminina é inerente ao processo, 

porém, segundo Engelmann (2012), este fato não é suficiente para garantir a participação 

igualitária de homens e mulheres nos espaços de decisão, podemos perceber que as demandas 

femininas no interior dos movimentos sociais, e assim acontece também com o MST, tem 

dificuldades de tornarem-se prioridades. 

No interior do movimento naquele momento a “questão das mulheres” era tratada 

como algo particular e que não necessitava vir à público, mas ainda nesse período de gênese 

do MST e por pressão feminina foi organizada uma Comissão Nacional de Mulheres do MST 

e esta, por sua vez, exigiu que fossem formados coletivos de mulheres nos assentamentos e 

acampamentos do MST e conseguiu incluir nos documentos do movimento que o mesmo 

incentivaria a organização das mulheres, bem como, lutaria com veemência contra qualquer 

forma de discriminação e contra o machismo. 

Apesar dessas questões serem incluídas a priori nos documentos oficiais do MST 

pode-se perceber que a preocupação efetiva com a participação feminina é quase nula, 

somente com o passar do tempo é que a preocupação com a participação das mulheres começa 

a ser real, Gonçalves (2009) relembra em seu trabalho alguns artigos de documentos oficiais 

do MST que tratam como prioridade a efetivação da participação política das mulheres e 

também o combate às  desigualdades tradicionais no trabalho camponês e enfatiza ainda que 

neste segundo momento as ações não se restringem aos documentos, mas inúmeras entrevistas 

e diálogos com representantes do MST mostra a preocupação com a participação das 

mulheres no movimento. 

Muitos foram os momentos de reflexão e percepção da necessidade de integração das 

mulheres à luta, o Coletivo Nacional de Mulheres ao longo dos anos 1990 lançou diversas 
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cartilhas sobre a temática das relações de gênero e  finalmente em 2000 é criado o Setor de 

Gênero do MST, para que as mulheres pudessem se organizar e propor ações voltadas ao bem 

estar das mulheres e suas famílias, bem como lutar pela igualdade nas relações de gênero e 

incluir os homens nos debates, no mesmo ano é publicada também a cartilha Mulher sem 

Terra, que propõe uma série de encontros para discutir diversos temas. 

Depois dessa série de encontros é publicada outra cartilha: Construindo novas 

relações de gênero: desafiando relações de poder onde o título evidência a necessidade de 

tratar as questões de gênero para além das questões de mulher. 

 

aos poucos, o próprio Movimento foi descobrindo que nós só íamos avançar 

nesse debate da participação das mulheres se nós começássemos a discutir 

também com os homens, fazer essa discussão com os homens. Então de 

início, nós dizíamos: nós temos que organizar as mulheres, mas nós temos 

que fazer esse debate em conjunto com os homens do Movimento, 

envolvendo eles nesse debate, trazendo a preocupação de que se nós 

quiséssemos avançar política e ideologicamente toda a família, nós tínhamos 

que fazer esse debate (T. Setor Nacional de Gênero apud Gonçalves, 2009, 

p.208). 

 

A luta das mulheres Sem Terra se torna conhecida em nível nacional a partir das 

mobilizações em torno do dia 8 de março e em especial tem evidência na impressa, em 2006, 

na ocasião da ocupação do horto florestal de Aracruz, no Rio Grande do Sul, e destruição de 

mudas, em ato contra o agronegócio e a disseminação de espécies transgênicos, além de 

denunciar os impactos do monocultivo do pínus e eucalipto. 

Percebemos aqui a capacidade das mulheres Sem Terra em organizar-se e dar 

visibilidade as questões inerentes ao processo, porém várias outras questões são combatidas 

dia-a-dia nos assentamentos e acampamentos rurais, pois se entende que a emancipação 

feminina só será efetiva quando as mesmas tiverem as mesmas oportunidades no acesso a 

terra e manutenção nela, passando por questões financeiras, informações estratégicas e 

relações de gênero. 

Esta postura assumida pelas mulheres sem-terra segue em contraposição ao que está 

socialmente atribuído ao papel de mulher na sociedade, quando se discute a categoria gênero 

muitos autores observam que, historicamente a mulher está atrelada ao espaço privado e 
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desenvolve suas funções ligadas as esferas do cuidado, porém o que se percebe quando 

tratamos das mulheres militantes do MST é que elas assumiram um lugar público e de tomada 

de decisões. 

 

Considerações finais 

 

Mediante a breve análise apresentada sobre a temática das mulheres no campo e 

especificamente sobre as mulheres no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

apontamos alguns elementos. Percebemos que as relações de poder no campo sempre foram 

extremamente cruéis e são responsáveis por muitas das situações vivenciadas pelas famílias 

que vivem da agricultura e da terra no nosso país e quando se trata da realidade das mulheres 

no campo a situação é ainda mais problemática tendo estas sido reconhecidas enquanto 

trabalhadoras rurais a pouco mais de 30 anos, evidenciamos que são conquistas bem atuais. 

Quando tratamos sobre o MST podemos perceber que este é um movimento 

igualmente jovem que busca, para além da Reforma Agrária, a construção de uma sociedade 

igualitária, sem distinções de raça, classe, etnia e que não seja permeada por relações de poder 

sejam essas financeiras e/ou de gênero. 

Nesse contexto, Scott (1995) defende que as relações de gênero demonstram as 

complexas relações sociais de diferenciação de poder entre os sexos, em que o feminino é 

construído como sexo dominado e o masculino como o sexo do poder. Deste modo, 

utilizamos o conceito de gênero enquanto analítico para o questionamento do posicionamento 

binário do mundo e das coisas, assim como as relações contrárias entre homens e mulheres e o 

fortalecimento da posição que os dois sexos possuem capacidades iguais e deste modo devem 

ter acesso equivalente as esferas de decisão. 

Assim, podemos afirmar que a participação de mulheres no MST e a formação de um 

setor especifico para as discussões e definições de gênero se fazem necessárias, pois auxiliam 

na visibilidade da mulher na sociedade, extrapolando a esfera privada e colocando-se para a 

esfera pública, local onde ocorrem as tomadas de decisão e desta maneira possibilita o 

empoderamento feminino.  

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



10 

 

Somente a partir da participação política da mulher é que as relações tradicionais são 

colocadas em questão e podem ser analisadas e modificadas. Relações anteriormente 

centradas na dominação e poder masculino são analisadas e pensadas de um outro modo 

possível, incluindo as necessidades femininas e dando voz a estas protagonistas. 

Nesse sentido, em contraponto a dominação do masculino sobre o feminino as 

mulheres sem-terra lutam por uma participação e acesso igualitário dos sexos nos espaços 

decisórios e na construção de autonomia econômica, internamente no movimento.  

Com a criação do Setor de Gênero a efetivação das demandas torna-se mais real e a 

luta pela emancipação feminina mais eficaz a garantia da paridade de gênero nas instâncias de 

decisão é uma demonstração do comprometimento com a mudança nas estruturas. 

Outro passo a ser buscado é a independência financeira e produtiva das mulheres, 

pois se entende que a construção de relações igualitárias perpassa por todos os campos da vida 

humana e que ao contrário do que se imaginava em momentos do passado não existe nenhuma 

questão que possa ser trabalhada isoladamente e assim também são as relações de gênero. 
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