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fora. Mas aí cessa a analogia: a não-palavra, ao morder a 

isca, incorporou-a. O que se salva então é ler 

“distraidamente”. 

CLARICE LISPECTOR   

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico às mulheres do MST que com suas lutas desbravam e 

constroem a militância política no RN. 



vii 
 

Agradecimentos 

 

À base da pesquisa pela construção de um trabalho coletivo, em especial a Magda 

Dimenstein pela acolhida e incentivos neste processo.  

A Jáder Leite, orientador afetivo e cuidadoso. Obrigada pelos ensinamentos e parceria 

construída ainda na graduação. Você apresentou uma psicologia social potente e desafiadora. 

Em seguida pelo convite e aposta na minha atuação docente. Agradeço por todo aprendizado 

construído ao longo da minha formação.  

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte por viabilizar o desenvolvimento dos 

meus estudos no mestrado e pelas condições de pesquisa ofertadas.   

Ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia, em especial a Rosangela Francischini, 

Tatiana de Lucena, Izabel Fernandes, Isabel Hazin, Jorge Falcão e Cilene pelo aprendizado e 

apoio ao longo das disciplinas.  

Aos professores leitores Rosineide Cordeiro (UFPE), Candida Dantas (UFRN) e 

Rafael de Albuquerque Figueiró (UNP) pelas contribuições e orientações feitas nos 

seminários de qualificação e na defesa da dissertação.  

Aos amigos Aparecida França, Maurício Cirilo, Ana Helena, Fábio Henrique, Eliane, 

Jaqueline Torquato, Demétrius, Martha, Kamila, Leda Mendes, Monique, Gabriela Trindade, 

Maria Costa, Franciele e Victor Hugo pela harmoniosa convivência e parceria nos estudos da 

base. Grata a todos.  

Aos amigos de trabalhos da Universidade Potiguar, Cintia Gallo, Aparecida França, 

Carlinhos Silva, Ana Isaura, Karina Veras, Bergson Queiroz, Gabriela Moreira, Vladimir 

Felix, Alda e Caroline Lemos pelo apoio e aposta neste processo de pesquisa.   

À coordenação estadual do MST, em especial as mulheres participantes da pesquisa 

que com suas histórias e lutas teceram a construção deste trabalho.  



viii 
 

Aos amigos Karina Azevedo, Thales lago, Clarisse Nascimento, Anuar Queiroz, 

Márcia Maria, Hilmara Farias, Rachel Manso, Gabriela Moreira e Das Dores Silva, pelos 

incentivos e afetos ao longo dessa trajetória.  

À minha família: agradeço ao meu pai, Antônio Francisco pelo exemplo de superação, 

transmissão e aposta na vida no campo. A minha querida mãe, Maria do Carmo por tanto 

amor, fé e ensinamento ao longo da minha vida.  

A Jorge Freitas, pela parceria e presença afetiva na minha vida e na minha formação 

profissional.  

Ao meu companheiro Jackson Luiz, agradeço todo amor, apoio, paciência e 

investimento. A minha pequena Maria Luiza, que com sua alegria, leveza e amor moveu 

minha luta nos tempos de ausência e trabalho nesta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Sumário 

 

Lista de Figuras ......................................................................................................... xi 

Lista de Tabelas ........................................................................................................ xii 

Lista de Siglas ........................................................................................................... xiii 

Resumo ...................................................................................................................... xiv 

Abstract ..................................................................................................................... xv 

1. Introdução ........................................................................................................... 16 

2. Relações de gênero e militância política no âmbito do MST ............................. 22 

 2.1 O MST e seus discursos sobre gênero e militância política ...................... 27 

3. Construcionismo social: Produção de sentidos e práticas discursivas ............... 34 

 3.1  A produção de sentidos no cotidiano ........................................................ 36 

 3.2 Procedimentos metodológicos ................................................................... 40 

  3.2.1 Participantes ................................................................................... 41 

  3.2.2 Instrumentos da pesquisa ............................................................... 43 

  3.2.3 Procedimentos éticos ...................................................................... 44 

  3.2.4 Plano de análise do material ........................................................... 45 

4. Análise de dados e discussão dos resultados ...................................................... 49 

 4.1 Eixo I - A Militância Política ..................................................................... 58 

  4.1.1 O convite, a chegada e os acessos produzidos ............................... 63 

  4.1.2 Os efeitos da militância política na vida das mulheres .................. 69 

 4.2 Eixo II – Família ........................................................................................ 73 

  4.2.1 “Mãe, Maria, Movimento e Olodum” – O papel feminino e sua 

relação com a militância política .................................................... 

 

76 

  4.2.2 “Elas não vão poder ter as duas coisas” - O preço das escolhas ....   80 

 4.3 Eixo III – Trabalho .................................................................................... 83 

  4.3.1 “O risco que corre o pau corre o machado”: marcas do trabalho 

militante .......................................................................................... 

 

88 

  4.3.2 “O boicote” - Acesso a créditos rurais e políticas públicas para o 

campo ............................................................................................. 

 

92 

  4.3.3 “Pra não dizer que não falei das flores” - Lutas e reivindicações 

no Rio Grande do Norte ................................................................. 

 

93 



x 
 

  4.3.4 Sobre os sentidos, o coletivo e a intervenção: processo de 

devolução dos dados ...................................................................... 

 

98 

5. Considerações finais ........................................................................................... 98 

6. Referências ......................................................................................................... 101 

 Apêndices ........................................................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Lista das Figuras 

 

Figura 1. I Encontro das Mulheres Sem Terra .............................................................. 52 

Figura 2. Entrada do acampamento – INCRA .............................................................. 54 

Figura 3. Mulheres reunidas para audiência no acampamento INCRA ........................ 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1. Identificação das participantes ..................................................................... 41 

Tabela 2. Etapas de análise .......................................................................................... 46 

Tabela 3. Mapa: Militância Política para Dorothy ...................................................... 47 

Tabela 4. Linhas narrativas: O convite para Maria Aparecida .................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

Lista de Siglas 

 

CUT – Central Única dos Trabalhadores. 

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

MDA – Ministério de Desenvolvimento Agrário.  

MEB – Movimento de Educação de Base. 

MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. 

RN – Rio Grande do Norte. 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

Resumo 

Estudos apontam que o tema das relações de gênero no interior do MST (Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) vem incorporando, no conjunto dos seus discursos e 

práticas cotidianas, algumas discussões de orientação feminista. Diante disso, o presente 

estudo objetivou investigar a produção de sentidos sobre a militância política de mulheres 

vinculadas ao MST no Rio Grande do Norte. Os objetivos específicos buscaram identificar as 

permanências e rupturas em relação ao papel feminino no âmbito familiar das mulheres 

militantes e investigar o posicionamento discursivo das militantes em torno do trabalho. O 

estudo configura-se como uma pesquisa qualitativa, onde nesta participaram seis mulheres 

militantes vinculadas ao MST no RN. Estas ocupam as funções de coordenação ou liderança 

no movimento. Utilizaremos como instrumento de acesso ao fenômeno a entrevista semi 

estruturada, orientadas inicialmente por questões disparadoras que incluíam, dentre outras, as 

dimensões: militância política, família e trabalho. Os discursos foram analisados a partir de 

uma categorização inicial, tomando por base os eixos norteadores: militância, família e 

trabalho, e se fundamentaram na perspectiva teórica dos estudos sobre a produção de sentidos, 

práticas discursivas, psicologia social e os estudos de gênero. Os sentidos da militância 

apontam para: contribuição, esperança, reconhecimento, transformação, conscientização e 

luta. Os resultados evidenciam que há sempre em jogo um discurso de positivação da vida, 

das conquistas de uma formação, de um novo lugar enquanto mulher. Estes vêm justificados 

pelo investimento coletivo de luta, não só pelo acesso à terra, mas por conquistas de direitos 

sociais. Por fim, o MST se interpõe com um agenciamento discursivo que contribui para 

produzir nessas mulheres não apenas vias ao exercício da participação política: produziu vias 

de exercer-se como sujeitos coletivos e de direito.  

Palavras-chaves: Produção de sentidos, psicologia social, gênero, militância política e MST.  
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Abstract 

Studies show that the theme of gender relations within the MST (Rural Landless 

Workers Movement) has incorporated some feminist guidelines discussions in the set of its 

speeches and daily practices. Therefore, this study aimed to investigate the production of 

meanings about the political militancy of women linked to MST in Rio Grande do Norte. The 

specific objectives sought to identify the continuities and ruptures related to the women's role 

in the family of the militant women and to investigate the militant’s discursive positioning 

about their work. The study is configured as a qualitative research, which six women militants 

linked to the MST at the RN participated. These women occupy the coordination and 

leadership functions in the movement. We will use a semi-structured interview, initially 

guided by triggering questions that included, among others, the dimensions: political 

militancy, family and work as an access tool to the phenomenon. The reports were analyzed 

from an initial categorization, based on the guiding principles: militancy, family and work, 

and were based on theoretical perspective of studies about the production of meaning, 

discursive practices, social psychology and gender studies. The meanings of militancy point 

to: contribution, hope, recognition, transformation, awareness and fight. The results show that 

there is always a positivation speech of life,  achievements of a formation and about a new 

place as a woman at stake. These results come justified by the collective investment of 

struggle, not only for the access to land, but for social rights achievements too. Finally, the 

MST stands with a discursive agency that contributes to produce in these women not only the 

way of political participation: but a way to be exercised with collective subjects and their 

rights. 

Keywords: Production of meanings, social psychology, gender, political militancy and MST. 
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1. Introdução 

O tema das relações de gênero no interior do MST marca significativa presença no 

conjunto dos seus discursos e práticas cotidianas. De acordo com Silva (2004), uma das 

preocupações do movimento a partir de 1980 foi incorporar algumas discussões de orientação 

feminista, bastante fortes nessa década. Passou-se a investir muito nas mulheres como sujeitos 

militantes, com direitos sociais, mas também com deveres no interior do movimento. Essas 

preocupações, de certo modo, também reconstituíram parte dos discursos de “igualdade” e 

“emancipação feminina” que marcaram presença nos enunciados socialistas a partir do final 

do século XIX. 

Essa luta por direitos sociais contribuiu para legitimar um novo “sujeito político” – as 

mulheres agricultoras. Nesta perspectiva, as lutas de gênero em contextos que demandam por 

igualdade dizem da afirmação de uma identidade política por conta do não reconhecimento 

das mulheres como trabalhadoras e por ausência de acesso a direitos socioeconômicos. Nesse 

sentido, a luta política no interior de um movimento social parece exercer importante papel 

para as mulheres. 

Desse modo, Leite e Dimenstein (2012) assinalam que, na esfera do MST, tem-se 

estimulado a participação de mulheres na luta, tanto por meio da conquista do direito de 

registrar lotes de terra em seu nome quanto na garantia de sua participação em instâncias de 

representação do movimento. Essas mulheres têm se revelado ao longo de anos, na história de 

muitos assentamentos, como sendo um importante agente de articulação com o poder local e 

na elaboração de alternativas produtivas. Tais aspectos têm, por sua vez, repercutido em duas 

esferas historicamente delineadas de modo particular para o gênero feminino: 1) no universo 

familiar, em que se espera uma participação das mulheres como cuidadora do lar e dos 

membros familiares, cumprindo papéis geralmente de subordinação frente a uma dominação 
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masculina e, 2) no âmbito de sua relação com o trabalho, em que historicamente verificava-se 

uma invisibilidade de suas atividades produtivas, ou tido como uma “ajuda” no espaço da 

agricultura familiar.  

Desse modo, Scott (2010) pontua que se torna imprescindível compreender os 

processos bem como as lógicas que envolvem a participação política das mulheres e que 

geram a valorização das suas reivindicações, fruto da forma como estas têm se organizado nos 

movimentos sociais. Uma dessas formas de participação tem se dado pelo exercício da 

militância política, que pode ser compreendida como o envolvimento de inúmeras pessoas em 

causas de interesses comuns, levando-as a uma disponibilidade de energia e de tempo, 

gerando uma participação contínua em movimentos e ações coletivas com vistas a enfrentar 

ou denunciar as insistentes formas de opressão exercidas na atualidade (Prado & Lara Júnior, 

2003).  

Leite (2003) apontou que algumas mulheres de áreas de acampamento1 se 

aproximaram do MST movidas pela tentativa de construção de uma autonomia em que elas 

pudessem conduzir suas vidas sem a dependência econômica dos companheiros. No estudo 

em que realizou, identificou que algumas destas mulheres “mantinham relações marcadas pela 

desigualdade de gênero, sendo muitas vezes vítimas de violência doméstica” (Leite, 2003, p 

190). 

Neste cenário, Silva (2004) apresenta o assentamento2 como um campo a ser 

pesquisado enquanto espaço. Este conta com práticas, estratégias prescritivas e subjetivantes 

em função de uma proposta de vida e trabalho para seus moradores: 

                                                           

1 É descrito como um lugar provisório que os participantes do movimento ocupam até conseguirem a terra. 

Acampamentos de trabalhadores sem-terra são temporários e estão submetidos a certas condições geopolíticas de 

manutenção (Silva 2002). 
2 Assentamentos rurais são definidos como unidades de produção agrícola, criados por meio de políticas 

governamentais, visando o reordenamento do uso da terra, em benefício de trabalhadores rurais sem terra ou com 

pouca terra. (Bergamasco & Norder, 1996). 
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Contudo, é importante perceber que em meio a esse processo as mulheres – e seus 

“mil obstáculos” para não participarem – são relacionadas, percebidas como o sujeito 

que não constrói o coletivo. O que se esquece, nesse caso, é que não se trata de um 

sujeito, o gênero feminino que “não constrói o coletivo”, mas sim de uma pluralidade 

de sujeitos com vontades e anseios diferenciados, sejam eles homens ou mulheres 

(Silva, 2004, p 281). 

Sobre tal questão, a referida autora pensa que falta ainda “resolver o problema da 

mulher”, ou seja, sua suposta resistência em ocupar seu “lugar político” dentro do 

assentamento. Esta autora problematiza que pensar o lugar das relações de gênero em 

acampamentos e assentamentos seria um exercício de reflexão sobre o poder, a igualdade e a 

transformação. 

Desse modo, é relevante pensar sobre a dimensão de gênero em torno da militância 

política e seus atravessamentos de classe, etnia e geração.  Medeiros (2008), por exemplo, 

afirma que há questões específicas nas relações de gênero que se impõem vinculadas à 

problemática geracional.  Como apontado: “mulheres com filhos de idade mais elevada, 

capazes de assumir tarefas na casa e/ou no lote, ou mesmo com filhos que já saíram de casa, 

tem maior possibilidade de assumir diferentes níveis de participação política do que as 

mulheres jovens, com filhos pequenos que exigem maior cuidado” (p. 12). Verificamos aqui a 

reprodução de concepções enraizadas sobre o trabalho rural feminino e que seu lugar de 

mulher permanece ancorado no modelo patriarcal.  

Desta forma, refletimos a relevância de pensar essa questão no RN, visto que Souza 

(2009) ao analisar o mapa da fome no Rio Grande do Norte, aponta que o estado tem como 

uma de suas marcas a existência de uma estrutura fundiária baseada no latifúndio. Destaca 

que o Rio Grande do Norte apresenta um índice de indigência de 45% da população, e no 
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meio rural são 110.970 famílias que passam fome. Tal questão se torna significativa quando 

este autor observa que havia grande deslocamento de militantes do MST de outros Estados 

para o RN em função da política de expansão do Movimento dos Sem Terra, e pelo fato de 

que o presente estado tem como características ser um estado latifundiário.  

Diante disso, o presente estudo se insere no campo das questões de gênero no âmbito 

dos movimentos sociais, notadamente o MST. Neste sentido, produzimos as seguintes 

questões: como se efetiva a participação política de mulheres vinculadas ao MST no Rio 

Grande do Norte? O que move tais mulheres ao exercício da militância política? Que 

interferências a luta política tem em seus domínios familiar e laboral? Como constroem seu 

percurso no MST?  

Desse modo, a presente pesquisa teve por objetivo geral investigar a produção de 

sentidos sobre a militância política por mulheres vinculadas ao MST/RN. Como objetivos 

específicos, pretendemos identificar permanências e rupturas em relação ao papel feminino no 

âmbito familiar e investigar como se posicionam em relação às suas atividades laborais. 

A produção de sentidos se constitui num campo de discussões oriundas do 

Construcionismo social, corrente de pensamento que tem importante influência na psicologia 

social e que, segundo Gergen (2009), visa tratar o conhecimento e os sentidos produzidos 

sobre objetos sociais nem como expressão exata da realidade nem como artefato produzido no 

âmbito das faculdades mentais. Para o autor, nossas formas de compreensão do mundo são 

“artefatos sociais” (p. 303), situados dentro de uma especificidade histórica e produzidos por 

pessoas em processos ativos de interação. 

Para Spink e Medrado (2013), o sentido se refere a um modo de conhecimento 

socialmente gestado no âmbito do cotidiano em meio a interações sociais. Trata-se de: 

(…) uma construção social, um empreendimento coletivo, mais precisamente 

interativo, por meio do qual as pessoas – na dinâmica das relações historicamente 
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datadas e culturalmente localizadas – constroem os termos a partir dos quais 

compreendem e lidam com as situações e fenômenos a sua volta. ( p. 41).  

Tal compreensão permite, a nosso ver, realçar tanto a historicidade com que as 

experiências e repertórios em torno das relações de gênero são vividos por mulheres situadas 

em contextos sociais específicos, como vislumbrar a possibilidade de acompanhar processos 

de rupturas nesses mesmos repertórios e experiências, na medida em que, por meio de uma 

prática social como a militância política, possam inaugurar novos sentidos em suas vidas. 

Quanto à relevância social do estudo, faz-se necessário compreender não apenas 

discursos e práticas referentes à participação feminina dentro da militância, como também 

apontar como as lutas sociais para mulheres em contexto rural podem implicar ganhos de 

autonomia e reposição das relações de força. Buto e Hora (2008) afirmam que as mulheres 

representam 47,8% da população que habita o campo. Configuram, assim, 12 milhões de 

mulheres que lutam por cidadania, saúde, educação e sem o devido reconhecimento de sua 

condição de trabalhadora rural.  

Referente à sua relevância teórica, a presente pesquisa permitirá gerar um 

conhecimento crítico, à luz do Construcionismo social, que contribua com a compreensão das 

discussões de gênero no campo da psicologia social, como também tornará visíveis, através 

das narrativas produzidas, discursos e práticas das mulheres militantes do MST no RN.  

Organizamos esta dissertação em quatro momentos. O primeiro tem como objetivo 

apresentar uma discussão sobre as relações de gênero e a militância política no âmbito do 

MST. Já no segundo discorremos sobre o Construcionismo social, a produção de sentidos e os 

fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa, bem como explicitamos as etapas de 

construção dos dados em campo. No terceiro apresentamos, por meio da análise dos dados, os 

sentidos produzidos pelas mulheres militantes a partir dos eixos norteadores da pesquisa – 

militância política, família e trabalho. Esses sentidos estiveram articulados com as 
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permanências e rupturas em relação ao papel feminino no âmbito familiar das mulheres 

militantes e com o impacto que a militância política tem sobre o posicionamento discursivo 

das mulheres em relação ao trabalho. Por fim, apresentamos considerações finais sobre o 

presente estudo e possibilidades de seguimento com novas possibilidades de investigação. 
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2. Relações de gênero e militância política no âmbito do MST 

Militar é agir, sendo a militância um território onde 

mais do que as palavras, o que realmente importa são 

os atos. 

GUATTARI 

A luta por direitos sociais legitimou um novo “sujeito político” – as mulheres 

agricultoras. Nesta perspectiva, as lutas de gênero em contextos que demandam por igualdade 

dizem da afirmação de uma identidade política devido ao não reconhecimento das mulheres 

como trabalhadoras e por ausência de acesso a direitos socioeconômicos.  

Referente à ausência de acesso, Cardona e Cordeiro (2010) descrevem que no início 

dos anos oitenta as mulheres de várias regiões do país se uniram para partilhar suas vivências 

no contexto rural, onde relatavam as lutas do trabalho doméstico e da lida no campo. Estas 

produziram um movimento coletivo de falar de si, de sua vida e do trabalho rural. As autoras 

acrescentam que “embaladas pela efervescência política da década, enunciavam-se como 

trabalhadoras rurais e detentoras de direitos” (p. 162). 

Tal processo político fomentou a constituição de pequenos grupos de reivindicações 

ligados diretamente a igrejas, sindicatos, intelectuais e militantes de vários segmentos. Seus 

atos politizaram as questões do cotidiano e produziram articulação política com diversos 

atores sociais, exigindo assim reconhecimento do seu trabalho, do direito à terra e da garantia 

à previdência, já que anteriormente essas mulheres não poderiam se vincular ou associar-se 

aos sindicatos de trabalhadores rurais, em especial porque nem sequer tinham sua 

documentação básica (certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF e carteira de 

trabalho), impedindo-as ainda de ter acesso a direitos trabalhistas e previdenciários.  
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Tal cenário de luta evidenciou também algumas reivindicações elaboradas pelas 

trabalhadoras rurais e por diversos segmentos do movimento de mulheres, do movimento 

social e do movimento sindical rural que culminou com a conquista de algumas dessas 

reivindicações por meio da Constituição de 1998: "o direito ao título da terra independente de 

estado civil, a extensão dos direitos trabalhistas dos segmentos urbanos para os (as) 

trabalhadores(as) do campo e o direito à previdência" (Cardona & Cordeiro, 2010, p.163). 

Diante dos feitos, o acesso à terra passou a ser constituído como um direito, bem como a 

obtenção de condições para o seu uso adequado e a melhoria das condições de vida das 

famílias no campo. Embora garantido na Constituição, as trabalhadoras rurais continuam 

apresentando dificuldade de acesso à terra, à moradia e produção no campo.  

Assim, Butto e Hora (2008) afirmam que apesar de todo reconhecimento da 

legitimidade das reivindicações dos movimentos sociais de mulheres, as desigualdades entre 

homem e mulheres ainda persistem no meio rural de forma naturalizada e alicerçada sob as 

relações de poder. As mulheres trabalhadoras rurais ainda apresentam dificuldades em serem 

reconhecidas pelo Estado e pela sociedade como agricultoras familiares. 

Pesquisa realizada por Costa, Dimenstein e Leite (2014) identificou a insistência da 

invisibilidade do trabalho das mulheres no campo. Estas apresentavam dificuldade em serem 

reconhecidas como produtoras rurais. Os homens ainda configuram como chefes da 

propriedade, assumindo assim a posição central na tomada de decisão sobre a gestão, uso do 

solo e destino dos recursos concedidos à família.  

Nesse sentido, as diversas formas de luta social empreendidas pelas mulheres visam 

superar tal invisibilidade e construir um novo lugar social para as trabalhadoras. Assim, têm 

feito entrada em movimentos sociais e se convertido em militantes políticas, como tem sido o 

caso do MST. 
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Na esfera interna do referido movimento, tem-se estimulado a participação de 

mulheres na luta, tanto por meio da conquista do direito de registrar lotes de terra em seu 

nome quanto na garantia de sua participação nas instâncias de representação. Estas mulheres 

têm se revelado ao longo de anos, na história de muitos assentamentos, como sendo: 

Uma presença ativa na intermediação com o poder local, na proposição de iniciativas 

de diversificação produtiva, no reforço de estratégias familiares que têm se 

apresentado nas relações de aproximação e de conflito que permeiam a constituição 

deste novo modo de vida (Ferrante, Duval, Bergamasco & Bolfe, 2013, p.195).  

Desse modo, cabe um esforço de discussão sobre o processo de construção da 

militância política junto a mulheres do campo por uma perspectiva de gênero. Para 

compreensão do conceito de gênero é necessário contextualizar brevemente seus estudos. 

Cisne (2012) pontua que tais estudos surgem inseridos no movimento feminista sob influência 

de mulheres intelectuais vinculadas principalmente à academia. Isso ocorreu no final do 

século XX, mais precisamente entre 1970 e 1980. 

O movimento feminista emerge buscando desnaturalizar e historicizar as 

desigualdades entre homens e mulheres, sendo estas analisadas como construções sociais e 

determinadas pelas e nas relações sociais. Para Fuentes (2012), ao longo do século XX, o 

feminismo se apresentava como um movimento político organizado em torno dos direitos das 

mulheres. Contudo, seu maior entrave se apresentava na dificuldade de definir o que é ser 

mulher e na criação de uma categoria consistente para o feminino.  

Já Piscitelle (2008) destaca que na segunda metade da década de 1970 o conceito de 

gênero foi pensado como uma construção cultural e arbitrária vinculada ao sexo biológico, 

descrito como natural e imutável. Tal conceito sinaliza um marco na distinção entre sexo e 

gênero, considerado naquele momento histórico um avanço em relação à categoria mulher.  
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Assim, no final da década de 1990, o debate internacional foi marcado pela 

emergência de categorias que aludiam à multiplicidade de diferenciações que, articulando-se a 

gênero, permeavam o social, sendo estas as categorias de articulação e interseccionalidades. 

Posteriormente, na década de 2000 as utilizações das categorias estavam amplamente 

difundidas, adquirindo conteúdos diversos de acordo com as abordagens teóricas utilizadas. 

Diante de tal discussão faz-se necessário compreender o conceito de gênero.  

De acordo com Muraro e Puppin (2001), no início dos anos 1980, as intelectuais 

mulheres passaram a utilizar a categoria gênero. Este conceito começou a ser usado 

inicialmente para mostrar a discriminação da mulher em todos os níveis: econômico, político 

e social. Partimos inicialmente da perspectiva relacional de gênero (anos 1970 e 1980) 

apresentada por Scott (1995), em que o mesmo é visto como uma categoria analítica, ligado às 

malhas do poder. De acordo com a autora, “o gênero é um elemento constitutivo de relações 

sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e o gênero, e uma forma primária de 

dar significado às relações de poder” (Scott, 1995, p. 86).  

Cisne (2012) informa que o conceito de gênero, pensado de modo relacional, permite 

ver de um novo prisma a subordinação a que historicamente as mulheres são submetidas aos 

homens. Assim, o poder se insere como um elemento qualificador dessa relação. 

No entanto, Bento (2006) informa que os estudos sobre gênero elaboravam 

inicialmente constructos para explicar a subordinação da mulher com base na tradição do 

pensamento moderno, sinalizando assim uma posição dos gêneros a partir de uma perspectiva 

oposicional, binária3 e universal. Esta sinaliza que:  

Ao tentar visibilizar os processos culturais mediante os quais o feminino está sempre 

no pólo subordinado, invisibilizou-se o masculino, naturalizando-o. Nesse primeiro 

                                                           

 3 O binarismo refere-se à exigência de se fazer uma escolha definitiva, como aponta Bento (2006) – um sexo, 

um corpo – masculino ou feminino.  
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momento, a visibilidade da mulher como categoria universal correspondia a uma 

necessidade política de construção de uma identidade coletiva que traduziria em 

conquistas nos espaços públicos (Bento, 2006, p. 73). 

Entretanto, para a autora, na década de 1990 os estudos sobre gênero se consolidavam 

a partir de uma reavaliação dos pressupostos teóricos. Fundava-se um novo campo de estudo - 

“as mulheres”. Tal perspectiva visou desconstruir o universal ‘mulher’, passando a considerar 

a pluralidade de experiências que envolvem os papéis de gênero. Neste processo, os aspectos 

econômicos, culturais e sociais entraram em cena para dar luz à pluralidade que orienta as 

identidades de gênero. 

Quanto ao exercício de tornar o gênero uma categoria analítica, Bento (2006) defende 

que a tarefa desse instrumental analítico seria fazer perguntas que assinalassem os processos 

históricos. Estes se articulam para formar determinadas configurações das relações entre os 

gêneros. Com isso, apresentamos o conceito de gênero a partir da compreensão de Galink e 

Santos (2010), que o entendem como sendo uma ideologia dentro das quais diferentes 

narrativas são construídas.  

Neste sentido, “gênero corresponde, portanto, a uma categoria analítica interdisciplinar 

que viabiliza a compreensão de diversos fenômenos abordados pelas ciências humanas” 

(Madureira & Branco, 2004, p. 32). Tal conceito enfatiza a dimensão cultural que apresenta 

um papel estruturante no processo de tornar-se homem ou mulher.  

Furlin (2013) afirma que os estudos acadêmicos com a perspectiva de gênero 

influenciaram os movimentos sociais e a formação de políticas públicas. A incorporação do 

conceito nos discursos das organizações e dos movimentos permitiu visualizar os 

comportamentos e papéis assumidos por mulheres e homens na cena social. Possibilitou, 

ainda, compreender os problemas e as dificuldades que as mulheres enfrentavam na vida 

política, social, profissional e familiar.  



27 
 

Para os segmentos sociais a relevância desse debate convoca e tensiona novas relações 

sociais com vista na superação das desigualdades de gênero reproduzidas historicamente pela 

cultura patriarcal. Ao incorporar novas lutas já descritas acima como parte do processo de 

reforma agrária, o MST assume também o discurso da luta pela igualdade de gênero.   

 

2.1 O MST e seus discursos sobre gênero e militância política 

De acordo com Medeiros (2009), as intensas lutas por terra ocorreram nos últimos 20 

anos que antecederam o golpe militar.  Estas foram importantes para consolidação da reforma 

agrária e encampadas por diferentes vertentes das lutas do campo. Desse modo, em 1964, com 

aprovação do estatuto da terra e de uma emenda constitucional que permitia o pagamento das 

terras desapropriadas por interesse social para fins de reforma agrária, como títulos da dívida 

pública, o tema da mudança fundiária foi inscrito nos códigos legais no nosso país.  

Tal mudança não produziu ações significativas no campo da reforma agrária. Como 

resultado, ao longo dos anos de 1970, a luta de resistência na terra continuou em todo país. 

Neste cenário a bandeira da reforma agrária se apresentou como sendo um componente 

importante das demandas do sindicalismo rural. Aqui, vários movimentos formam sendo 

construídos com o apoio de agentes pastorais, padres e bispos ligados à Teologia da 

Libertação, sendo estes: o Movimento dos Atingidos por Barragens, o Movimento dos 

Seringueiros, o Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Medeiros, 2009).    

No momento de sua fundação, em 1984, o MST contava com representantes em 11 

estados. No entanto, os três estados do Sul se constituíram no polo político do movimento.  Já 

nos anos de 1990, este se expandiu por todo país e se legitimou como o principal porta-voz da 

luta pela terra no Brasil. Portanto, o MST como movimento social surgiu a partir da 

reivindicação de acesso à terra no meio rural. De acordo com Furlin (2013), ao longo do seu 
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processo histórico, outras lutas foram sendo incorporadas como: uma política própria de 

educação, novas estratégias de produção no campo, preservação do meio ambiente e a 

conquista da cidadania plena para homens e mulheres.    

Ao ampliar seu leque de reivindicações o movimento passou a enfrentar uma dupla 

ordem, como sinalizaram Leite e Dimenstein (2012): a primeira teve como objetivo central 

lutar pela reforma agrária, promovendo um combate incisivo ao modelo de concentração de 

terras, resultante do processo de desenvolvimento do capitalismo no meio rural brasileiro, 

datados a partir da década de 1970; a segunda afetou diretamente as subjetividades dos seus 

integrantes: por um lado, promove uma identidade coletiva e por outro, acolhe a 

heterogeneidade de integrantes do MST.  

Como aponta Leite (2003), a incorporação do debate feminista no processo de luta 

pela terra e de participação política das mulheres têm possibilitado um questionamento das 

formas tradicionais de organização das relações de gênero no meio rural. Estudos anteriores já 

chamaram a atenção dos pesquisadores para as singularidades das relações de gênero no 

MST.  

Pavan (1998), em seu trabalho sobre mulheres em um assentamento no Estado de São 

Paulo, destacou a falta de participação das mulheres, apresentando como causa sua falta de 

consciência política. Outros autores, como Valenciano e Júnior (2002), destacam que a 

discussão sobre gênero no MST deflagra a construção social acerca desta categoria, 

apresentando a conformação dos papéis masculino e feminino e as relações de poder oriundas 

deste processo. Além disso, tais autores referem que a participação das mulheres nos cargos 

de direção e demais atividades eram reduzidas, bem como o preconceito contra as mulheres, 

as quais sofriam com uma carga de formação conservadora em termos de costumes e cultura.  

Para Costa e Schwade (2012), grande parte das mulheres que participam do MST 

entrou na militância política através dos movimentos eclesiais de base, referenciados pela 
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Teologia da Libertação, reforçando, em certa medida, a reprodução social de padrões 

tradicionais religiosos. Ainda, segundo as autoras, “o MST compartilha de uma visão do 

feminino pautada na ideia de que o capitalismo patriarcal é responsável pela submissão 

feminina” (p. 225). Desse modo, compreender códigos disciplinares e discursos produzidos 

pelas mulheres do referido movimento constitui uma tentativa de traçar um quadro da 

identidade militante dos integrantes desse movimento.  

Sobre o conceito de Patriarcado, Piscitelle (2008) traz que este é um sistema de 

dominação masculina, com diferentes maneiras de compreensão nas correntes feministas 

radicais e socialistas. A primeira corrente fala de um sistema de opressão presente ao longo do 

tempo e mediante as culturas. Isto implica dizer que, universalmente, as mulheres 

compartilham uma realidade separada dos homens. Na segunda, de cunho socialista, o 

patriarcado adquire uma dimensão histórica, com variação temporal, e uma base material, 

vinculados assim aos modos de produção e reprodução.  

Já para Saffioti (2015), a base econômica do patriarcado não consiste apenas na visível 

discriminação salarial das trabalhadoras, mas também no controle de sua sexualidade e, por 

conseguinte, de sua capacidade reprodutiva, sendo esta uma forma de expressão do poder 

político.  

Do ponto de vista da militância, Prado e Lara Júnior (2003) relatam que, no interior 

dos movimentos sociais, muitos sujeitos disponibilizam tempo pessoal e esforços para 

estarem envolvidos nas causas de interesses comuns, na luta pela casa, na luta pela terra, entre 

outros. Neste cenário, a participação assídua nas lutas dos movimentos é chamada de 

militância, a qual busca o enfrentamento contra as várias formas de opressão que se desenham 

nas sociedades atuais num processo de constituição de identidade, produzindo assim um tipo 

de identificação grupal.  
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Nesta linha, Baltazar (2004) compreende a militância como uma forma de participação 

política engajada e crítica, na qual são desenvolvidas ações voltadas para a conscientização 

política da população, buscando desenvolver novos valores que possibilitem às pessoas se 

organizarem e lutarem para a construção de uma sociedade justa e digna.  

Referente ao surgimento da militância na vida das pessoas, Vinadé e Guaraschi (2007) 

destacam que esta surge como uma via possível de exercer-se como sujeitos e de ser o que se 

é. Sendo assim, a construção de uma nova sociedade passa pela realização e pela construção 

singular dos seus militantes. Para tais autores, “militantes produzem e são produzidos pela 

militância continuamente, o que fazem com que não possamos esmagar e dicotomizar a 

dimensão individual e subjetiva dos processos coletivos” (p 69). 

No âmbito do MST, Leite e Dimenstein (2011) declaram que o processo de formação 

política de seus integrantes implica em produções subjetivas que incidirão sobre os seus 

militantes, visando uma identificação com os propósitos políticos e os princípios 

organizativos do próprio movimento. Para compreendermos o processo de formação do 

militante no MST é necessário contextualizar brevemente seus discursos e práticas em torno 

da formação política. Esta se apresenta como um processo em construção baseado por 

princípios socialista e marxista. 

 Peloso (2007) elencou cinco atividades que têm o marxismo com fundamento básico 

no MST: a “formação básica”, que objetiva estimular a militância elegendo, para isso, temas 

centrais (a história do movimento, a conjuntura, a metodologia popular, as relações sociais de 

gênero, princípios e valores da militância)4; a “formação do militante”, que tem como objetivo 

o resgate e a reconstrução dos conceitos históricos para possibilitar uma compreensão frente a 

                                                           

4 Sendo estes: solidariedade, espírito de sacrifício e de superação, disciplina, companheirismo e pedagogia do 

exemplo. Quanto aos princípios organizativos do movimento identificamos as posições políticas e ideológicas 

que orientam sua atuação e funcionamento interno. Sendo estes: direção coletiva, direção de tarefas, disciplina, 

realização de estudos, luta de massa e vinculação com base no social do movimento (Leite e Dimenstein, 2011).  
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realidade de exploração e projetar saídas futuras; o “trabalho de base”, com objetivo de 

comprometer e acompanhar a militância nas atividades de campo, sendo compreendida como 

ação política transformadora; a “assessoria política”, realizada junto às direções e 

coordenações através do acompanhamento da trajetória dos movimentos; e, a “alimentação e 

articulação das práticas”, ocorrendo através de divulgação e publicações, promoção de 

seminários, viagens de intercâmbio de pessoas e de práticas.  

O processo de formação é produzido segundo um conjunto de normas, códigos 

disciplinares e documentos indicados pelo próprio movimento. Desse modo, Leite e 

Dimenstein (2011) destacam que discursos e práticas visam formar e tornar trabalhadores 

rurais em militantes políticos seguindo uma matriz teórica e metodológica. O MST recorre ao 

modelo tradicional disposto à esquerda brasileira como norteado para formação dos seus 

membros.  

Frente à participação política das mulheres vinculadas ao MST, Leite e Dimenstein 

(2012) pontuam que:  

Atualmente, é visível uma maior participação de mulheres em atividades de direção e 

de militância no MST. Não raro, elas são afetadas pelos atravessamentos que entram 

em cena para disputar formas antigas e novas de subjetivação feminina, levando-as a 

experimentações diversas, que tanto as convocam para a esfera tradicionalmente 

definidora do lugar das mulheres quanto para a possibilidade de configurar novos 

territórios existenciais, o que arrasta as fronteiras dos demais lugares socialmente 

desenhados: o lugar do homem e sua histórica dominação, o lugar dos filhos e de 

quem deles cuida (p. 194). 

No entanto, Costa e Schwade (2012) sinalizam que a militância política tem produzido 

um impacto na vida das mulheres militantes, tais como a dificuldade de conciliar a vida 

familiar e conjugal com a militância política. Tais mulheres sentem-se culpadas por ficarem 
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longe de seus lares, filhos e companheiros. Responsabilizam-se pelos desencontros familiares 

e amorosos, pela ausência e o não cuidado com a casa. 

Tais questões também já haviam sido identificadas no estudo de Baltazar (2004).  Este 

identificou que a militância e a vida cotidiana, em muitos momentos, representam encontros e 

desencontros, principalmente nas relações familiares e relações de amizades. No entanto, mais 

do que desenvolver um trabalho de militância, essas mulheres estão engajadas na esfera do 

trabalho, como as atividades domésticas e a lida no campo. Apesar de toda a carga de 

ocupações, estão presentes nas frentes de luta, desempenhando sua terceira jornada de 

trabalho.  

Quanto ao impacto que a militância política possa produzir na vida das mulheres, 

Baltazar (2004) afirma que: “é comum as famílias reclamarem da ausência, em casa, de pais, 

filhos, maridos e mulheres. Algumas vezes, a militância pode ser sentida, pela família ou 

amigos, como “alguém” que impede ou rouba esses militantes do convívio diário” (p. 185). 

Isso revela que o investimento em cuidar da casa e da família retira de algumas 

mulheres a possibilidade de participação dos espaços públicos e das instâncias de decisão 

dentro do movimento, seja pelo impedimento por parte do esposo ou companheiro, ou pela 

acomodação por partes desta, por considerar ter alcançado seu objetivo de acesso a terra e a 

posse legal do seu lote. No entanto, outros estudos relevam que a ação das mulheres foi se 

reduzindo ao espaço doméstico, deixando de ter uma participação ativa nas assembleias e em 

outras instâncias do MST.  

Furlin (2013) destaca que a participação massiva das mulheres na fase de 

acampamento se deu pela necessidade do movimento mobilizar muitas pessoas em torno da 

luta e pela conquista e acesso a terra. Tal experiência permitiu que, diante da redução da 

participação nas instâncias de poder, algumas mulheres que haviam se envolvido nas 

mobilizações anteriores pudessem retomar o seu papel ativo no MST.  
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Desse modo, as mulheres tomaram a iniciativa de se organizar para discutir as 

questões relacionadas à sua participação e os seus direitos no interior do movimento. Assim, 

compreendemos que o debate sobre gênero no MST se apresenta por diversas experiências 

organizativas das mulheres nos acampamentos e assentamentos. Aqui o gênero e militância 

política dialogam em um campo de tensão.  

Sobre isso Leite e Dimenstein (2012) afirmam que a participação das mulheres na 

militância do MST produziu alterações nas suas relações familiares e nos papéis de gênero. 

Evidencia-se aqui um confronto entre os modelos tradicionais de vidas das mulheres e um 

novo modo de orientação de sua subjetividade em torno da prática militante.  
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3. Construcionismo social: Produção de sentidos e práticas discursivas 

 

O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo 

porque, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar. 

MICHEL FOUCAULT  

 

Pensar sobre a produção de sentidos no cotidiano demanda inicialmente ao 

pesquisador compreender seu conceito e suas possibilidades de acesso aos fenômenos sociais. 

Convoca situar historicamente sua afiliação à perspectiva construcionista. De acordo com 

Méllo, Silva, Lima e Paolo (2007), tal perspectiva não é caracterizada como uma teoria, já que 

esta não pretende postular verdades a partir dos princípios pré-estabelecidos e 

inquestionáveis. É considerado um movimento, que apresenta uma postura crítica diante do 

mundo.  

Propomos neste capítulo discorrer sobre o construcionismo social, a produção de 

sentidos e os procedimentos metodológicos adotados no campo de pesquisa, visto que teoria e 

método são partes indissociáveis nesse processo de pesquisa. De acordo com Gergen (2009):  

A pesquisa construcionista social ocupa-se principalmente de explicar os processos 

pelos quais as pessoas descrevem, explicam, ou, de alguma forma, dão conta do 

mundo em que vivem (incluindo-se a si mesmas). Busca articular formas 

compartilhadas de entendimento tal como existem atualmente, como existiram em 

períodos históricos anteriores, e como poderão vir a existir se a atenção criativa se 

dirigir neste sentido (p. 301). 
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O Construcionismo rompeu totalmente com a concepção positivista-empirista do 

conhecimento. Tal perspectiva apresenta não só sua posição crítica, mas convida-nos também 

a desafiar as bases objetivas do conhecimento convencional.  

Para compreensão de tal proposta, faz-se necessário expor que a produção de 

conhecimento alinha-se à vertente da pesquisa edificante, conforme afirmaram Spink e 

Menegon (2013). Remete a diálogos e trocas entre os sujeitos delimitados por tempo, espaço e 

cultura, sendo assim, um empreendimento coletivo. Desta forma, que articulações existem 

entre o Construcionismo e a psicologia social? 

Gergen (2009) defende que a psicologia social não mais se manteria derivada da 

psicologia geral. Ao contrário, passaria a ser entendida como forma de processo social, cujas 

bases e resultados deverão ser elucidados pela investigação social. Complementa o autor: “de 

forma semelhante, uma investigação epistemológica, juntamente com a filosofia da ciência, 

daria lugar à investigação social, ou se tornaria parte dela”. (Gergen, 2009, p. 301).   

Desta forma, a teoria construcionista social deslocou o foco da atenção da pessoa para 

o domínio social. Nesta perspectiva, a psicologia torna-se o estudo do ser socialmente 

construído, o produto de discursos históricos e culturalmente contingente, trazendo consigo 

uma rede complexa de relações de poder, como apontou Nogueira (2001).  

Spink e Frenzza (2013) assinalam que essa postura reivindica a necessidade de remeter 

a “verdade” à esfera da ética, evidenciando assim sua importância não só como verdade de si, 

mas relativa a sujeitos, grupos e relações. Aqui, os sujeitos assumem uma relação dinâmica 

com a sociedade na qual vivem. Assim, o construcionismo convida-nos a ver as regras da 

construção científica situadas histórica e culturalmente, sendo estas sujeitas à crítica e à 

transformação (Gergen, 2009).  
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Neste processo a linguagem não apenas explica a realidade, mas a constitui. Nesta via, 

Spink (2004) assinala que concebemos sujeito e objeto como construção histórico–social, 

estabelecendo assim uma crítica à ideia representacionista (a mente como espelho do mundo) 

do conhecimento e da objetividade.  

Tal posição resulta diretamente na socialização do conhecimento como processo feito 

na coletividade. Assim, a socialização do conhecimento se apresenta como elemento 

construído por práticas sociais e não como algo apreendido do mundo. Desse modo, Cardona, 

Cordeiro e Brasilino (2014) destacam que a perspectiva construcionista “não está à procura de 

uma verdade a ser descoberta ou desvendada, tampouco tem a pretensão de esgotar todos os 

aspectos de tema estudado” (p. 135). 

Frente tal perspectiva os processos metodológicos deixam de ser uma opção 

exclusivamente técnica. Alinham-se com uma postura epistemológica específica. 

Compreende-se que a tal proposta teórico-metodológica dialoga com um universo 

interdisciplinar conforme apontam Spink e Frezza (2013).  

Após explanação sobre o Construcionismo social e seu diálogo com a psicologia 

social, discorremos abaixo sobre a produção de sentidos e sua relação com as práticas 

discursivas.  

 

3.1. A produção de sentidos no cotidiano 

No presente estudo, para dar suporte à compreensão do fenômeno – militância política 

de mulheres vinculadas ao MST/RN, utilizamos a produção de sentidos, a qual é pensada por 

Spink (2004). A autora, inspirada no Construcionismo, visa situar os sentidos a partir de 

processos pelos quais as pessoas descrevem, explicam e/ou compreendem o mundo em que 

vivem, incluindo elas próprias. Nesse foco, o estudo passa das estruturas sociais e mentais 
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para a “compreensão das ações e práticas sociais, e, sobretudo, dos sistemas de significação 

que dão sentido ao mundo” (pag. 60). 

Frente ao processo de produção de sentidos já descrito acima, apresentamos o conceito 

de linguagem, em especial de linguagem em uso. Na psicologia, várias perspectivas discorrem 

sobre tal conceito. Prates (2004) abordou a linguagem como nível de transmissão, que confere 

à dimensão humana sua especificidade. O fato de que não há ser humano fora da linguagem 

revela, por um lado, seu caráter fundante de outro nível de relações – mediadas, como diria 

Vygotsky, para além daquelas existentes entre organismos e meio ambiente. Já Lévi-Strauss 

evidencia nos seus trabalhos que: “a própria linguagem que se transmite é, por sua vez o meio 

de transmissão” (Prates, 2004, p. 150).   

Já Hennigen e Guareschi (2006) afirmam que a linguagem deixou de ser vista como 

ferramenta de expressão no mundo, a fim de relatar com neutralidade os significados das 

coisas. Passou a ser concebida como atributiva, uma vez que não existiria qualquer 

correspondência estreita entre as palavras e coisas. Esta para os autores é considerada um 

fenômeno discursivo. 

Spink e Medrado (2013) trazem que o termo linguagem em uso é evidenciado como 

prática social. Isso implica trabalhar a interface entre os aspectos performáticos5 da linguagem 

e suas condições de produção. Para os autores, a linguagem precisa ser entendida em sua 

matriz de construção de sentido. Tal matriz é constituída a partir de três tempos: o tempo 

longo (referente aos conteúdos culturais); o tempo vivido (ressignificação dos conteúdos 

históricos a partir dos processos de socialização) e o tempo curto (interanimação dialógica e a 

produção de sentidos).  

                                                           

5 Referente à - Quando, em que condições, com que intenção, de que modo. (Spink, 2010).    
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O tempo longo se refere ao domínio da construção social e dos conteúdos culturais que 

formam os discursos de uma dada época. Constitui o espaço dos conhecimentos produzidos e 

reinterpretados por diferentes domínios de saber: a religião, a ciência, os conhecimentos e as 

tradições produzidas pelo senso comum. Tais conhecimentos antecedem a vida da pessoa, 

relevando-se presente por meio das instituições, modelos, normas, convenções e da 

reprodução social.  

Já o tempo vivido é definido como o processo de ressignificação dos conteúdos 

históricos a partir dos processos de socialização. Estes, de acordo com Berger e Luckmann 

(1998), correspondem às experiências da pessoa no curso de sua história pessoal, ocorrendo 

neste nível a aprendizagem das linguagens sociais. 

Referente ao tempo curto, Spink e Medrado (2013) o definem como sendo o tempo 

dos acontecimentos e o tempo da interanimação dialógica. Este nos possibilita entender a 

dinâmica de produção de sentidos. Aqui os autores evidenciam a possibilidade de 

compreensão da comunicação e a construção discursiva das pessoas, sendo este o momento 

concreto da vida social identificada com uma atividade de caráter interativo.  

Dessa forma, a linguagem em ação apresentada por Spink (2004) focaliza as vias pelas 

quais as pessoas produzem sentidos e posicionam-se em suas relações sociais cotidianas. Para 

a autora, as práticas discursivas são apresentadas por três elementos constitutivos: as 

dinâmicas (vozes), as formas (enunciados) e os conteúdos (repertórios linguísticos) 6.  

Nesta direção, Méllo, Silva, Lima e Paolo (2007) retomam a linguagem como forma 

de ação no mundo. Nesta, o discurso vai se apresentar como uma prática discursiva. No 

presente estudo, adotamos o conceito de discurso apresentado por essa perspectiva de 

                                                           

6 Apresentados por Spink (2010) como sendo: termos, conceitos, lugares e figuras de linguagem que demarcam  

o rol de possibilidades de construções de sentidos. 
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inspiração foucaultiana. Aqui o discurso não é concebido como um conjunto de signos, mas 

como prática que forja os objetos de que fala, incluindo aí o sujeito que produz a fala. Assim: 

O discurso não forma uma unidade retórica ou formal de aparecimento localizável na 

história. É constituído por números limitados de enunciados, cuja condição de 

existência podem ser definidas. A prática enunciativa não é uma operação expressiva 

de um indivíduo, mas um conjunto de regras anônimas, históricas, que definem, para 

uma dada época a área, as condições de exercício da função enunciativa (Hennigen & 

Guareschi, 2006, p. 60). 

Méllo, Silva, Lima e Paolo (2007) consideraram a linguagem agenciada e o discurso 

como práticas discursivas. Afirmam não existir produção de discurso que não seja regulada 

pelas relações de poder estabelecidas a partir de procedimentos que operam como interdições, 

suspensões, fronteiras e limites. Tais efeitos tendem a dominar a proliferação da formação 

discursiva. Nesta via, as práticas discursivas não se restringem às palavras ou frases ou até aos 

significados que elas possuem. Estas se voltam para a compreensão das relações de poder que 

atravessam os discursos e suas condições de produção.  

Quanto ao conceito de prática discursiva, Spink e Medrado (2013) remetem aos 

momentos de ressignificação, de ruptura e de produção de sentidos. Corresponde aos 

momentos ativos de uso da linguagem, nos quais convivem a ordem e a diversidade, sendo 

esta uma maneira a partir da qual as pessoas produzem sentido e se posicionam nas relações 

sociais cotidianas.   

Nesta pesquisa tal recurso teve a finalidade de identificar como se dava a produção de 

sentidos em torno da militância política por meio da exploração dos eixos: militância política, 

família e trabalho, sendo relevante destacar que a entrevista não é apenas uma via de listar 

acontecimentos, mas sim, uma tentativa de ligá-los no tempo e na produção de sentidos, 

produzindo assim um processo de negociação de sentidos entre o participante e o pesquisador, 
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já que na sua processualidade mantém, transforma e desafia os posicionamentos que vão 

sendo produzidos durante a construção dos dados. (Aragaki, Lima, Pereira & Nascimento, 

2014).  

Quanto à escolha da utilização desse instrumento, justificou-se por permitir uma 

produção discursiva (co)construída entre pesquisadora e participante. Permitiu produzir 

compreensão dos processos subjetivos, reconstruindo as ações e contextos sociais das 

mulheres militantes. Neste sentido, Aragaki, Lima, Pereira e Nascimento (2014) defendem 

que a utilização do recurso da entrevista deve ser entendida como um processo dialógico em 

que ocorre a partir das negociações de pontos de vista e das versões sobre os assuntos e 

acontecimentos. Este permite um posicionamento dos participantes durante sua 

interanimação.   

No que diz respeito ao conceito de interanimação dialógica, Spink, Brigagão, 

Nascimento e Cordeiro (2014) esclarecem que o mesmo faz referencia ao reconhecimento dos 

enunciados sempre em interação e diálogo, seja nos textos escritos, verbais e até nos diálogos 

que as pessoas travam consigo mesmas. Sendo assim, qualquer enunciado implica a presença 

de interlocutores, presentes, passados e futuros, que se materializam nas noções de vozes e de 

endereçamento. Aqui, toda linguagem é dialógica e fruto de processos coletivos.  

 

3.2. Procedimentos metodológicos 

No processo, pequenos momentos foram gravados na 

memória, acontecimentos não planejados, associações 

entre o social e o material, entre as redes frouxas de 

sentidos que conectam os pedaços do dia a dia. 

 PETER SPINK 
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3.2.1 Participantes  

No momento da etapa de campo, o MST dispunha de 12 mulheres na sua coordenação 

estadual e 50 mulheres nas coordenações regionais, o que nos permitiu quantificar 62 

militantes, com faixa etária de 24 a 60 anos. A fim de chegar a um número menor de 

mulheres, dada a natureza do estudo, utilizamos como critérios de inclusão tempo de 

militância, as regiões de atuação7 e setores8 de participação no MST, com vistas a uma 

diversidade de experiências face à militância. Assim, participaram da referida pesquisa seis 

mulheres da coordenação estadual 9, conforme descrito na tabela abaixo: 

 

Tabela 1- Identificação das participantes 
  

Participante Idade Estado Civil Setor de Participação 
Tempo de 

militância 

Dorothy 45 anos Solteira 
Educação, Gênero e 

Produção 
16 anos 

Maria Haydée 24 anos Solteira Coletivo de Juventude 10 anos 

Rosa 

Luxemburgo 
62 anos Divorciada Educação e Gênero 22 anos 

Maria Aparecida 41 anos Solteira Produção 17 anos 

Anita Garibaldi 43 anos Solteira Educação 20 anos 

Olga Benário 42 anos União estável Frente de Massa 12 anos 

 

                                                           

7 De acordo com o INCRA (2012) o estado do Rio grande do Norte é dividido em nove sub-regiões geográficas: 

Mato Grande, Alto Oeste, Potengi, Seridó, Sertão de Apodi, Sertão Central, Terra dos Potiguares, Traírí e 

Agreste. Para o referido estudo escolhemos apenas as regiões onde residem as militantes da coordenação 

estadual conforme descrito acima. 
8 No apêndice apresentamos todos os setores do MST e suas funções.   
9 Os nomes das mulheres militantes foram modificados para preservar suas identidades. A pesquisadora 

perguntava: qual o nome de uma militante política você escolhe para sua identificação na pesquisa? Ao final da 

entrevista, as mulheres escolheram suas nomeações. 
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Iniciamos as entrevistas de acordo com a disponibilidade de cada participante. A 

primeira entrevista foi realizada na Cidade de Mossoró, no centro da cidade, com a 

participante Dorothy10, católica, com ensino médio incompleto. Esta realiza sua participação 

no MST na coordenação política nos setores de educação, de gênero e produção. Iniciou sua 

militância política no ano de 1999, e hoje atua nas regiões Oeste, Vale do Assú e Chapada do 

Apodi. Mulher agricultora que destina seu tempo à militância, trabalho no campo e à 

produção de mel.  

A segunda entrevista foi realizada na cidade de Mossoró, no centro da cidade, com a 

participante Maria Haydée11, sem religião, estudante universitária. Realiza sua participação no 

MST no setor coletivo de juventude. Atua em todas as regiões do RN. Neste momento 

concentra suas atividades na chapada do Apodi. A militante reside na casa dos pais com seus 

irmãos mais jovens e destina seu tempo à militância, ao curso de graduação e sua família.  

A terceira entrevista foi realizada no assentamento Oziel Alves na zona rural de 

Mossoró com a participante Rosa Luxemburgo12, católica, com ensino superior completo, 

pós-graduada em educação do campo e EJA do campo. Mulher educadora, realiza sua 

militância política na coordenação regional do MST nos setores de educação e gênero. Iniciou 

sua participação política no município de São José do Mipibu. Hoje atua na região de 

Mossoró.  

A quarta entrevista ocorreu no centro de formação Patativa do Assaré no município de 

Ceará Mirim com a participante Maria Aparecida13, que tem ensino médio completo, mãe de 

dois filhos, reside no assentamento Eldorado dos Carajás com seu companheiro e filhos. 

                                                           

10 Irmã Dorothy Stang, religiosa estadunidense naturalizada brasileira, morreu aos 73 anos quando se dirigia à 

área do Projeto Esperança de Desenvolvimento Sustentável, em Anapu (PA). 
11 Haydée Tamara Bunke Bider foi uma guerrilheira comunista que lutou ao lado de Che Guevara na Bolívia.   
12 Rosa Luxemburgo foi uma militante socialista, judia polonesa que viveu entre os séculos XIX e XX (Louredo, 

2008). 
13 Maria Aparecida foi uma Militante de referência para o MST no Rio Grande do Norte. 
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Realiza sua participação política no MST no setor de produção e atua na região canavieira 

(Macaíba, Nísia Floresta, Georgino Avelino, Lagoa Salgada, Lagoa de pedra, São Gonçalo, 

São José do Mipibu e Vera Cruz). 

A quinta entrevista ocorreu na sede do MEB (Movimento de Educação de Base) com a 

participante Anita Garibaldi14, com ensino superior completo, mãe de dois filhos, reside no 

assentamento Rosário na agrovila Canudos em Ceará Mirim com companheiro e filhos. Esta 

realiza sua participação política no MST no setor de educação. Destina seu tempo à 

militância, família e formação de jovens e adultos. 

Por fim, a sexta e última entrevista ocorreu no acampamento da sede do INCRA na 

Cidade do Natal/ RN com a participante Olga Benário15, com ensino médio completo, mãe de 

dois filhos, residente na zona rural no assentamento Irmã Dorothy em Carnaúbas. Esta realiza 

sua participação política no MST no setor de frente de Massa. Agricultora, destina sua vida à 

militância política no MST, à sua família e à produção no campo.  

 

3.2.2 Instrumentos da pesquisa  

Buscamos conhecer os sentidos da militância política pelas mulheres integrantes do 

MST por meio de entrevistas semiestruturadas. Iniciamos a conversa por meio de questões 

mais gerais sobre nome, endereço, dados socioeconômicos, participação política e social, 

setor de participação no MST, tempo de militância política e região de atuação. Em seguida 

utilizamos o roteiro de entrevista semiestruturado organizado a partir dos eixos – militância, 

família e trabalho.   

                                                           

14 Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anita Garibaldi, foi a companheira do revolucionário 

Giuseppe Garibaldi. 
15 Olga Benario Prestes foi uma militante comunista que nasceu em Munique (Alemanha) a 12 de fevereiro de 

1908. Aos quinze anos de idade, sensibilizada pelos graves problemas sociais presentes na Alemanha dos anos 

de 1920, Olga viria a aproximar-se da Juventude Comunista, organização política em que passaria a militar 

ativamente (Fonte - http://antigo.mst.org.br/node/11254). Ano de acesso 2015.  

http://antigo.mst.org.br/node/11254
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Ao longo das entrevistas, as participantes puderam falar sobre questões emergidas no 

momento com a pesquisadora para além do roteiro previamente organizado. Tínhamos a 

disponibilidade de acolher e escutar questões referentes a seus filhos, companheiros e 

familiares, processo de escolarização, desejo e projeto de acesso à universidade e pós-

graduação.  

 

3.2.3 Procedimentos éticos  

Quanto aos procedimentos éticos adotados na pesquisa, utilizamos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com todas as participantes. Este apresentava 

informações sobre o tema, objetivos, procedimentos, riscos e benefícios do presente estudo, 

como também contatos da pesquisadora e orientador, e por fim, as assinaturas das 

participantes e pesquisadores. 

Para Spink (2014), o termo funciona como um acordo inicial, que simboliza uma 

parceria, permite uma discussão sobre os objetivos, procedimentos e pressupostos que 

estruturaram o campo de estudo. Outro procedimento adotado pela pesquisadora foi solicitar 

previamente uma autorização do MST regional para participar de encontros e eventos no Rio 

Grande do Norte produzidos e conduzidos pelas mulheres militantes.  

Assumimos assim uma posição ética com o movimento e suas militantes, sempre 

atentos a sua dinâmica de funcionamento e agenda de trabalho. Por diversas vezes, visitas, 

encontros e eventos precisaram ser adiados ou cancelados pelas mulheres, o que nos 

demandou aguardar e construir o tempo de cada novo encontro. Tal postura permitiu a 

construção dos vínculos no campo de pesquisa.  

Conforme descreveram Cordeiro, Freitas, Conejo e De Luiz (2014), a ética pode ser 

entendida não apenas como uma prescrição, mas como algo que “é co-construído, negociado, 

(re)significado por diferentes vozes” (pag. 43). Tal posição não desconsidera a ética 
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prescritiva nos códigos, mas apenas enfoca a competência ética de todos os envolvidos no 

processo de definição de valores, das normas e condutas no campo de estudo. Dessa forma, 

recorremos inicialmente ao agenciamento16 de uma militante da regional como forma de 

chegada e acesso ao campo e às participantes.  

Iniciamos a experiência de adentrar no campo dos movimentos sociais, neste caso o 

MST, com uma postura de investigação e compromisso em acessar o fenômeno em questão – 

a militância política. Partimos com questões, objetivos e instrumentos. Na caminhada fomos 

surpreendidos com afetos, convites, nomeação e encomenda17. Tal processo parece produzir 

uma nova pesquisadora, atenta não apenas ao fenômeno e as suas vias de acesso, como 

também ao compromisso ético e político que o conhecimento se destina.   

A própria perspectiva construcionista deflagra a não neutralidade e subjetividade do 

pesquisador, definida aqui como mais um recurso no processo de pesquisa. Para esta 

“qualquer trabalho objetivo é estruturado pela subjetividade, assim o rigor passa pela 

explicitação da posição do(a) pesquisador(a), implica a relação sobre seus valores, interesses, 

contextos, influências e possibilidades de interpretação” (Cordeiro, Freitas, Conejo & De 

Luiz, 2014, p. 47). 

  

3.2.4 Plano de análise do material 

O processo de análise das entrevistas seguiu os seguintes passos, conforme mostra a 

tabela abaixo: 

                                                           

16 Para Barros e Kastrup (2010) o agenciamento é compreendido como “uma relação de cofuncionamento, 

descrita como um tipo de simpatia. A simpatia não é um mero sentimento de estima, mas uma composição de 

corpos envolvendo afetação mútua” (pag. 57). Nesta pesquisa o agenciamento foi feito por uma militante da 

direção estadual. Esta ocupa uma posição de destaque, referência e acesso às militantes de todos os setores do 

MST no RN.  
17 A encomenda tem origem em demandas. É um conceito operatório utilizado pela socioanálise (Lourau, 1993).  

Por encomenda entendemos a solicitação feita pelas participantes para o processo de devolução dos dados ao 

campo e participantes da pesquisa.   
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Tabela 02 - Etapas de análise  
 

Etapas 

Plano de Análise – Produção de Sentidos 

Construção dos 

dados – Entrevistas 

Escuta e 

transcrição literal 

das entrevistas 

Produção dos Mapas 

de acordo com os 

eixos: 

1- Militância 

2- Família 

3- Trabalho 

Linhas 

Narrativas 

 

 

 

 Após produção das entrevistas, o material em áudio foi transcrito e analisado a partir 

de uma categorização inicial, tomando por base os eixos norteadores: militância política, 

família e trabalho. Adotamos a perspectiva de análise por meio das práticas discursivas que, 

segundo Spink (2010), tem por objetivo ir além da compreensão imediata e espontânea, e têm 

como função básica a observação atenta dos sentidos produzidos.  

Para sistematização dos dados construídos, inicialmente adotamos o mapa de 

associação de ideias proposto por Spink e Lima (2013). Este teve como objetivo: 

“sistematizar o processo de análise das práticas discursivas em busca de aspectos formais da 

construção linguística, dos repertórios utilizados nessa construção e da dialogia implícita na 

produção de sentidos” (pag. 107). 

A construção do mapa18 iniciou-se pela definição das categorias gerais, seguida da 

natureza temática do referido estudo. Podemos neste processo refletir sobre os objetivos do 

estudo, conforme descrito no início deste trabalho. Desse modo, Spink e Lima (2013) 

                                                           

18 Spink (2010) simplificou a nomenclatura - mapa de associação de ideias por mapas. Para a autora estes 

“remetem a um estilo de exploração de territórios que tem como pressuposto a existência objetiva de terrenos 

cujas características podem ser reproduzidas em imagens” (p. 39). Desse modo utilizaremos ao longo da 

dissertação apenas a nomenclatura – Mapa.  
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destacam que o mapa não é uma técnica fechada, devido ao processo interativo entre análise 

dos conteúdos e nomeação de categorias.  

Neste processo, o mapa se apresentou como um instrumento de visualização do 

processo de interanimação, coerente com a proposta teórico-metodológico escolhida para a 

pesquisa. Este foi sendo visualizado em uma tabela. Nesta, as colunas foram sendo definidas 

de acordo com a temática do estudo, neste caso a partir das questões disparadoras para 

produção dos sentidos, construídas a partir dos: objetivos, primeiras associações, explicação 

das associações e qualificadores, conforme propõe Spink (2013).  

 

Tabela 3- Mapa - Militância Política para Dorothy  

Objetos 
Primeiras 

associações 

Explicação das 

associações 

 

Qualificadores 

 

Que sentido a 

militância política 

tem para você? 

É... o sentido de 

contribuir com a 

reforma agrária né? 

com a classe 

trabalhadora. 

De certa forma, ajudar 

as famílias que estão aí 

necessitando de terra 

para trabalhar, 

desenvolver sua auto 

sustentação. 

Auto sustentação 

 

Tal instrumento permitiu orientar o processo de interpretação e auxiliar a construção 

dos passos seguintes da análise. Em seguida, utilizamos como recurso analítico as linhas 

narrativas. Estas se constituem de acordo com Spink e Lima (2013) em “esforços de 

compreensão pautados numa perspectiva temporal que nem sempre faz justiça à construção 

argumentativa. Decorre daí a necessidade e a riqueza do uso de múltiplas técnicas de análise 

que se interpenetram e se complementam” (p. 117).  
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Quanto à escolha do uso das linhas narrativas, justifica-se por permitir à pesquisadora 

esquematizar os conteúdos trazidos pelas participantes ao longo das histórias e por permitir 

acesso à posição identitária no decorrer da entrevista. Para tal perspectiva, o processo de 

interpretação é concebido também com um processo de produção de sentidos. Importante 

destacar que ao longo das entrevistas as histórias não foram relembradas e contadas pelas 

participantes de forma linear.  Abaixo ilustramos um modelo de linhas narrativas:  

 

Tabela 4: O convite para Maria Aparecida  

Eu quando vim pro Movimento Sem Terra, eu vim a convite de uma pessoa que me 

chamou para eu fazer um trabalho mesmo assim... 

só para eu conhecer o Movimento 

e desde de lá, a cada dia que passa eu aprendo, eu ensino, eu conquisto, eu busco e 

mesmo quando eu não consigo a conquista do que eu esperava 

eu vou sempre estar de pé, cabeça erguida e pronta pra recomeçar 

 

Neste sentido, a partir das falas das participantes podemos identificar o convite, a 

chegada e os acessos à militância política. Tal processo ocorre inicialmente como uma 

história contada a dois. Maria Aparecida fornece alguns elementos e outros emergem em 

resposta as questões da pesquisadora.  Passamos, no próximo capítulo, a apresentar a análise 

de dados e a discussão dos resultados.  
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4. Análise de dados e discussão dos resultados 

 

Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer 

participando sem medo de ser mulher. 

 ZÉ PINTO 

 

Iniciamos nosso processo de análise discorrendo sobre os caminhos construídos e 

percorridos no campo de pesquisa. Compreendemos que tal processo não objetiva apenas 

responder aos objetivos propostos pelo estudo. Busca, como apontam Passos e Kastrup 

(2014), compreender o campo de forças na base da experiência investigada.   

A trajetória da pesquisadora no campo se inicia com a participação no evento de 

comemoração dos 25 anos do MST no RN. Tal evento ocorreu na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) no dia 17 de março de 2014. Este encontro possibilitou 

diálogos com militantes (dirigentes de brigadas e dirigentes de setores), onde neste momento 

pudemos ter acesso aos representantes do movimento do diretório nacional e regional, como 

também acesso a contatos telefônicos e e-mail de uma liderança local.  

O segundo passo se deu com a realização de contatos telefônicos e envio de e-mail na 

busca dos seguintes dados: número de mulheres militantes no RN, faixas etárias, localização 

por regiões e função.  

O terceiro passo ocorreu no encontro e diálogo com duas militantes ligadas ao 

diretório estadual, ambas vinculadas ao setor de formação política do MST. Este encontro 

teve como objetivo discorrer sobre os objetivos do referido estudo, seus preceitos éticos e 

possibilidade de acesso às participantes da pesquisa. As militantes apresentaram as regionais e 

suas possíveis áreas de acesso à pesquisa, sendo estas: Mato grande (Ceará Mirim e João 

Câmara), Grande Natal (Macaíba e Canguaretama), Oeste (Mossoró) e Alto Oeste (Apodi). 
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Ao final do encontro a pesquisadora foi convidada a participar de uma reunião com todas as 

militantes ligadas à coordenação regional (reunião prevista para setembro de 2014). Esse 

espaço de encontro e diálogos prévios à entrada no campo foi de grande valia para a 

estruturação do projeto e delineamento da pesquisa. Tal fase permitiu a construção do 

mapeamento do campo (regiões), quantificação das militantes e suas respectivas áreas, neste 

caso de luta e moradia. Um fato que merece destaque, de acordo com as militantes 

informantes, é que as mulheres em função de coordenação residem no campo, ou seja, todas 

as militantes estão assentadas, mas devido ao seu processo de formação e militância política 

se deslocam para outras cidades, demandando assim, um deslocamento constante entre campo 

e a cidade. Isso se revela como modo de vida itinerante.  

Outro ponto observado já neste primeiro momento da pesquisa diz respeito ao acesso 

às militantes, pois por diversas vezes a militante informante (diretório regional) teve 

dificuldade de comparecer ao encontro com a pesquisadora devido às seguintes questões: 

agenda do movimento, questões familiares e, por fim, o seu processo formativo. Mesmo 

assim, novas possibilidades sempre eram apresentadas pela militante, como encontros nos 

intervalos dos eventos e almoços com outras companheiras. Percebemos aqui a sinalização de 

um compromisso ético com o referido estudo e sempre que possível a inclusão da 

pesquisadora em novas pautas com as mulheres no MST.  

O quarto passo diz respeito à participação da pesquisadora no encontro regional com 

as mulheres militantes, promovido pelo MST. Este ocorreu em setembro de 2014 no centro de 

formação Patativa do Assaré na cidade de Ceará Mirim (RN). Objetivamos inicialmente 

apresentar o projeto de pesquisa para um coletivo regional de oito mulheres militantes do 

movimento. Realizamos uma roda de conversa, disposição escolhida pelas participantes. As 

mulheres se apresentavam, falavam sobre o tempo na militância política, de suas regiões e, 

por fim, das funções exercidas no movimento. Aqui foi possível compreender o processo de 
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trabalho das militantes por região. Neste, as mulheres ocupam funções de dirigentes de 

brigadas e dirigentes de setores – educação, gênero, produção, saúde, juventude e frente de 

massa.  

Destacamos aqui uma diferença quanto à decisão de participação das mulheres frente 

ao estudo. Após apresentação dos objetivos do estudo, a pesquisadora perguntou ao grupo 

sobre o desejo e disponibilidade em participar deste. As oito mulheres presentes decidiram em 

votação coletiva sua participação no estudo, o que remeteu a uma nova disposição, não mais 

individual e sim coletiva nos investimentos frente à pesquisa. Estas convocam a pesquisadora 

a entrar na roda e dizem: “você entra na roda e decidimos agora todas juntas, aqui é 

assim”. Pensamos que uma nova entrada é anunciada à pesquisadora. O tempo posto aqui é o 

agora, onde neste todos participam das decisões.    

O próximo passo foi realizado após a qualificação do referido projeto, onde iniciamos 

o processo de entrada nos campos (assentamentos) de acordo com as regiões escolhidas para o 

estudo. Nosso quinto passo foi referente ao retorno dos contatos com as participantes, 

realizado no mês de janeiro de 2015.  

Participamos também do I Encontro das Mulheres Sem Terra que ocorreu no centro de 

formação Patativa do Assaré, em Ceará Mirim, nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2015. O 

evento reuniu militantes das regionais do RN, representantes de núcleos, das brigadas, 

assentadas do MST, uma professora da UFRN do curso de ciências sociais, uma representante 

do MEB e uma pesquisadora da UFRN do departamento de Psicologia.  
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Figura 1 – I Encontro das Mulheres Sem Terra (Fevereiro, 2015) 
 

 

Compreendemos que essa entrada inicial no campo foi de extrema relevância, pois 

permitiu à pesquisadora tempos de encontros, visitas e observações das participantes. A 

temática da pesquisa foi sendo delineada, os instrumentos de pesquisa reformulados e a 

vinculação com as participantes construída. Importante destacar que a temática do estudo 

surgiu da observação do cotidiano e do encontro com o orientador. Este se apresentava 

disponível para dialogar sobre o MST e as relações de gênero. Assim, tal afetação emergiu no 

território acadêmico e científico, mas a implicação foi gerada e potencializada no encontro 

com o campo e as mulheres militantes.  Nesta via defendemos que nosso território de pesquisa 

foi sendo construído e explorado por encontros, desencontros, olhares, gestos e ritmos (Barros 

& Kastrup, 2010). 

Inicialmente realizamos contato telefônico com todas as mulheres militantes, no 

período de 06 a 16 de janeiro de 2015. Nesse contato, realizamos agendamento das entrevistas 

com as militantes das regiões de Mossoró e Apodi, de acordo com a disponibilidade destas. O 

período de realização de entrevistas nessa região foi de 28 a 31 de janeiro de 2015. Sobre o 

momento da entrevista, a princípio a ideia era que fosse realizada na residência de cada 
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militante. Porém, isso só foi possível com uma das participantes, devido à agenda política e 

itinerário delas entre o campo e a cidade. Estas foram sendo feitas de acordo com a 

disponibilidade das mulheres e nos espaços recomendados por essas. Informamos desde já 

que não houve necessidade de ajuste do roteiro. O formato e a linguagem do instrumento se 

revelou acessível. 

Contudo é importante destacar que com três participantes precisamos realizar mudança 

na condução da entrevista. Depois de realizado o primeiro eixo referente à militância política, 

as participante Rosa, Anita e Olga sugeriram finalizar em outro dia, neste caso, os eixos 

família e trabalho. O primeiro tempo de fala foi o da militância política, sendo importante 

informar que não foi dito para as participante a ordem dos eixos na entrevista. Qual seria 

então o sentido desta pausa? Isso diz apenas do seu tempo e acúmulo de atividade? Tal ordem 

pode dizer dos lugares que a militância ocupa na vida dessas mulheres? Tais questões devem 

ser retomadas na análise dos dados.  

A visita ao acampamento19 localizado na sede do INCRA ocorreu no dia 10 de março 

de 2015. Esse encontro foi marcado com as mulheres da regional do MST no RN. 

Objetivamos inicialmente conversar com algumas mulheres militantes, mas devido às 

atividades de organização e mobilização no acampamento não pudemos conversar com todas 

as companheiras da regional. Muitas famílias participavam da organização das barracas, 

refeitório e acomodações gerais. As mulheres se apresentavam acessíveis e disponíveis para 

receber e dialogar com a pesquisadora.  

Neste acampamento pudemos observar a disponibilidade, o empenho e o sentimento 

de coletividade nesta ação do MST.  Mesmo voltando nossos olhares para as mulheres 

                                                           

19 O objetivo do acampamento montado na sede do INCRA na cidade do Natal-RN era para reivindicar a 

reavaliação dos programas de crédito; melhorias nos assentamentos; ampliação das vistorias em terras 

improdutivas; políticas de valorização da mulher no campo.   



54 
 

militantes, seus atos e produções, fomos convocados pela dinâmica do acampamento a 

observar atentamente o cenário de circulação e organicidade dos militantes. Homens, 

mulheres e crianças ocupavam seus lugares dentro da sede do INCRA, onde neste momento 

não visualizávamos mais os servidores, apenas os integrantes do MST. Faixas, bandeiras e 

barracas ilustram o novo território. Palavras de ordem dão cor às paredes brancas da 

instituição: “Mulheres na luta: p/ soberania alimentar, contra violência e o agronegócio”.  

“Aqui tem latifúndio”.  

 

 

Figura 2 – Entrada do acampamento – INCRA (Março, 2015) 

 

Retornamos ao acampamento, dessa vez para encontrar uma nova participante, Olga, 

que havia marcado sua entrevista na hora do seu almoço. Ao chegar fui recebida por outras 

militantes e participantes do estudo que retornavam de uma caminhada pelo centro da cidade 

em direção a um banco público que concede créditos para habitação dos assentados. Nesta 

manhã uma comissão de sete mulheres militantes do diretório regional realizou uma audiência 

com o superintendente do INCRA para discutir questões referentes a: reforma agrária, 

construção de novas moradias, crédito rural para assentados.  
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À tarde uma comissão de 10 mulheres assume a discussão na audiência com o 

superintendente do INCRA, em que discutiram questões referentes à obtenção de terras, 

discussão geral sobre os assentamentos, PRONATEC, capacitação técnica e outras demandas 

referentes ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). As militantes sugeriram que a 

pesquisadora permanecesse no acampamento até a audiência, dizendo que era necessário 

registar o ato, pois pela primeira vez as mulheres conduziam uma pauta com a instituição, e 

em seguida: “você acompanha a gente até a porta, depois te informamos como foi”. A 

porta demarcava o nosso limite com o INCRA, não com as militantes, já que esta foi uma 

exigência do órgão. O ato do registro revela não apenas a imagem que antecedia a audiência, 

registrava as falas, os afetos, as expectativas e compromisso dessas mulheres com o 

movimento e com a luta de gênero.  

 

 

Figura 3 – Mulheres reunidas para audiência no acampamento INCRA 

 

Seguimos com as mulheres para a audiência. Interessante perceber os olhares dos 

servidores e da imprensa local. Indiferença e incômodo se multiplicavam no cenário de 

tensão. Até que um repórter aborda a pesquisadora – você é servidora do INCRA? Uma 
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militante responde – não, ela é companheira20. Compreendo aqui que a nossa identificação 

no campo havia mudado, e o novo lugar se delineava com essa nomeação, o que remete a 

nossa entrada na roda no momento de decisão coletiva quanto à participação na pesquisa.  

Agora pudemos circular livremente neste acampamento, sem a presença de olhares 

especulativos e de estranhamento por parte dos acampados. Estivemos sempre acompanhadas 

de uma mulher militante, e isso permitiu novos diálogos com outros militantes. Compartilhar 

reunião, refeições e o café no fim da tarde com os acampados gerou maior aproximação com 

o campo de pesquisa. Percebemos novos elementos para além dos objetivos desse estudo, 

como o carinho com o companheiro que ficou no assentamento cuidando da casa e da terra, o 

cuidado constante com as crianças no acampamento, o revezamento das funções, a ajuda 

mútua na organização e funcionamento do espaço, o compartilhamento dos alimentos na hora 

de almoço e lanche. Aqui a dimensão do coletivo torna-se visível em tudo.  

Uma cena retoma nossos afetos.  Na hora do almoço sentamos com Olga e outras 

militantes na cozinha improvisada do acampamento. Uma senhora que ajudava na distribuição 

dos alimentos organizava os nossos pratos, e percebo que ela coloca no prato da pesquisadora 

o melhor pedaço do frango e ainda diz: “o melhor pedaço vai para ela”. Outra senhora 

acampada oferta o único copo de refrigerante a Olga e ela repete o mesmo ato: “deixo para 

você, hoje o dia tá muito quente”. Atos solidários tornam-se constantes no cenário da 

pesquisa. Percebemos também que ao ser apresentada no espaço, a nomeação mudou de 

pesquisadora para companheira. O que nos faz produzir a seguinte questão: como acompanhar 

de perto uma militante no seu processo de luta modificou a relação pesquisadora e 

                                                           

20
 Sobre o termo companheira, Silva (2004) traz que, os jargões utilizados por militantes políticos tem como 

finalidade o combate ao personalismo que ronda os movimentos.  Inaugura também as relações entre os 

membros na medida em que produz uma espécie de homogeneização, igualando todos aqueles que defendem 

princípios igualitários e coletivistas. Estes são movidos por um ideal racional de democracia típica das 

sociedades modernas. 
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participante? A figura da pesquisadora atenta nos objetivos e fenômenos da militância política 

passa a ser vista e nomeada como companheira.  

Muda nossa apresentação e cumprimento dentro do campo de pesquisa, o que parece 

dizer de um novo lugar – a “pesquisadora companheira”. Diante do que foi posto, não é mais 

um sujeito pesquisador a delimitar seu objetivo de pesquisa, e sim, sujeito e objeto que se 

fazem juntos, emergindo de um plano afetivo (Barros & Kastrup, 2010).  

Para finalização da entrevista com a participante Olga (eixos – família e trabalho) esta 

sugeriu fazer à noite, fora do acampamento do INCRA. Caminhamos juntas pela rua para um 

restaurante próximo à área ocupada pelos integrantes do MST. Neste tempo pudemos 

conversar sobre as lutas e reinvindicações das mulheres militantes e a relação com sua família 

que aguardava seu retorno ao campo. Conversamos também sobre as dificuldades de acesso à 

participante nos dias anteriores. Sempre que perguntávamos por Olga, seus companheiros 

diziam não saber e não conhecer. Ela nos surpreende com risos e diz: “claro, você não tem 

cara de sem terra!”, sendo estes orientados a não falar sobre as militantes e seus lugares de 

acesso a pessoas externas ao movimento. 

Tal resposta inquietou a pesquisadora. Ao fim da entrevista quando retornávamos para 

o acampamento, retomamos: como é a cara de um sem terra? A participante destaca: temos a 

pele queimada pelo sol e as roupas da luta (camisetas e bonés com símbolos do movimento). 

Olga parou na rua central interditada e ocupada pelos integrantes, olhou para a pesquisadora e 

disse: “a partir daqui somos companheiras”.  

Cumprimentos feitos e uma breve despedida anunciada, já que a luta é a única certeza 

que nos cerca. Assim saímos do campo de pesquisa para sistematização e análise dos dados. 

Quanto aos espaços e o tempo na construção dos dados, compreendemos três tempos vividos: 

1) O tempo do movimento (MST), que se apresentava com atividades e inúmeras tarefas a 

realizar. Aplica-se ao encontro o almoço com militantes ao longo do percurso da pesquisa; 2) 
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O tempo da casa vivido pela dinâmica do lar, onde a militância permaneceu em pauta; 3) O 

tempo do acampamento que se apresentou marcado por lutas, enfrentamentos e estratégias 

para ocupação e visualização das reivindicações frente ao cenário social e político.  

Circular com as mulheres militantes em eventos, no acampamento e na casa, permitiu 

a pesquisadora "construir" o universo da militância. Não elegemos um campo ou espaço como 

primeiro ou inaugural, pois circulamos nos territórios guiados pelas mulheres militantes, o 

que tornou cada espaço potente e singular na construção dos dados.  Abaixo apresentamos os 

três eixos de análise: militância, família e trabalho.  

 

4.1 Eixo I - A Militância Política 

Para compreender a produção dos sentidos sobre a militância política, partimos das 

primeiras associações produzidas pelas participantes, sendo estas: contribuição, esperança, 

reconhecimento, transformação, conscientização e luta.  

Pesquisadora: Que sentido a militância política tem para você? 

É... o sentido de contribuir com a reforma agrária né? Com a classe trabalhadora. De 

certa forma, ajudar as famílias que estão aí necessitando de terra para trabalhar, 

desenvolver sua auto sustentação (Dorothy). 

Acho que, esperança, né? De um... de lutar por outra sociedade, por outro modo de 

vida, e por mais que a gente saiba que não vai acontecer uma mudança imediata, mas 

só o fato de tá contribuindo e saber que futuramente você pode deixar semente, né? 

(Maria Haydée).  

Conscientização. Assim, depois que a gente... a gente passa por um processo, né? No 

caso, quando eu comecei a participar desde o grupo de jovem, quando eu já era 

catequista, né? E depois, lá mesmo agente criou um grupo, um grupo de jovens. Aí 

comecei minha militância. Desde daí e a participação política. Principalmente nós 
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enquanto mulher, companheira, ocupando os espaços, não de direito, mas de conquista 

mesmo (Anita Garibaldi).  

Nesta via, os discursos produzidos vêm justificados pelo investimento coletivo de luta, 

não só pelo acesso à terra, mas por conquista de direito sociais. Isso nos permite pensar sobre 

o agenciado do processo de formação militante no MST e a construção de uma identidade 

política dentro do movimento. Tal entendimento foi evidenciado anteriormente nos estudos de 

Leite e Dimenstein (2003), onde as ações coletivas e o processo de formação posto em curso 

pelo MST desdobraram em um modo de subjetivação militante que atingia todos os seus 

quadros e sua base social. 

Sobre o processo de formação, Leite e Dimenstein (2011) acrescentam que implica em 

produções subjetivas que incidirão sobre os seus militantes, visando uma identificação com os 

propósitos políticos e os princípios organizativos do próprio movimento. Tal efeito se 

apresenta nas falas de Anita e Dorothy.  

A gente era como se fosse assim, as pessoas diziam: “militante tem que tá sempre 

pronto”. Eu tenho que tá sempre pronta. Era como dizia assim: “é um soldado”, eu 

tenho que ser um soldado, estar sempre pronta. É como dizer assim: “estou preparado 

pra ir pra esse momento”. Era aquela cartilha que dizia assim: olhe, o meu 

comportamento enquanto ser humano tem minhas falhas, aquela coisa toda. Mas aí 

tinha umas regrazinhas que a gente estudava (Anita Garibaldi). 

É das atividades. O movimento requer a gente 24 horas. Diante da necessidade 

dependendo do momento no final do ano a gente toma assim um fôlego. Mas depois é 

só atividade, e agora até abril o movimento vai puxar muito da militância para 

organizar as ações, para organizar os projetos que tem que encaminhar via governo 
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urgente, se não sai nada no final do ano. Tudo é uma correria, a gente não trabalha só 

com terra, é muita coisa (Dorothy). 

Os repertórios acima, compartilhados nos processos de formação política, deflagram a 

produção de uma militante sempre pronta para a luta de acordo com os princípios do MST. 

Uma ordem discursiva se interpõe com vistas a produzir efeitos que estão ligados ao fato das 

mulheres se reconhecerem nesses mesmos discursos.  Isso nos remete a construção de (ser) 

militante. Nessa via, Vinadé e Guareschi (2007) afirmam que os militantes produzem e são 

produzidos pela militância continuamente:  

A gente participa primeiro do que a gente chama de capacitação que o movimento dá. 

E aí traz muito material, muitos livros, muitos pensadores que o movimento dá. E 

também tem outra capacitação que é o contato com as famílias. Elas nos ensinam 

muito mais do que a gente aprende nos livros (Dorothy). 

Já o sentido de Luta foi destacado por todas as participantes ao longo das entrevistas, 

principalmente por Olga Benário. Esta fala não só da luta por direitos coletivos, como 

também das nomeações sociais atribuídas às militantes nos seus espaços de luta, nomeações 

essas de cunho desqualificador, como “mundanas”, “sapatas”. Sobre isso, Domingos e Rosa 

(2014) destacam que o sentimento de humilhação social causado pela desigualdade de classes, 

comum aos pobres da cidade e do campo atinge diretamente os militantes do MST.  Neste 

sentido, Saver (2010) declarou que a repressão às mobilizações e reivindicações populares 

representa um traço da cultura política brasileira, pois os grupos investidos de sua posição de 

poder não toleram a existência de movimentos organizados e aquilo que, do ponto de vista de 

quem luta, refere-se à busca de cidadania, de acesso a direito, converte-se, pela mão de grupos 

conservadores da sociedade, em uma interpretação desqualificadora de baderna, desacato à 

ordem. No caso das mulheres, como visto no presente estudo, termos usualmente utilizados 
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para desqualificar o gênero feminino são colocados em circulação: “mundanas”, “sapatas”, 

“vagabundas”: 

Pesquisadora: Você participou da luta pela conquista do assentamento? Como foi sua 

participação? 

Participei. Somos até às vezes mal interpretadas por isso, por alguns, chamam de 

“vagabundo, vão trabalhar vagabundo”, mas não sabem que às vezes a gente tá nas 

praças e ruas lutando por liberdade e direito não só nossa, mas de toda população, não 

é? (Olga Benário). 

Apesar das nomeações, olhares sociais e repressões, as militantes não recuaram na 

luta. E o sentimento de humilhação parece superado. Ansart (2005) traz que a humilhação é 

superada quando os humilhados reagem, enfrentando e recusando esta.   Mesmo assim, 

Domingos e Rosa (2014) pontuam que não significa dizer “que os militantes do MST deixem 

de sofrer ou ter seus corpos marcados pela humilhação, mas que esta vivencia pode ser 

ressignificada e elaborada no coletivo” (p. 120).  Desse modo, quais são as vias construídas 

pela militância de sustentação, enfrentamento e ressignificação? Sobre isso falam Dorothy e 

Maria Haydée:  

Pesquisadora: Você participou ou participa de encontro ou curso de formação política? 

O que te chama atenção nesses eventos? 

Tem sim uma coisa chamada mística, e que quando a gente tá nesses espaços de 

formação isso me chama muita atenção. Tem os momentos de... culturais, tem 

momentos de formação política, ideológico. Aí quando tá toda a militância tem uma 

energia muita positiva que a gente vê. Só quem participa sabe e sentiu o que eu estou 

colocando agora. A gente volta dos eventos do movimento cheio de força de vontade 

para continuar a luta (Dorothy). 
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A mística? A mística é o que move. Às vezes tá ali materializada assim num símbolo, 

na bandeira, na produção, e eu acho que é o que nos motiva a lutar. Então a gente tenta 

representar na mística o nosso objetivo, que é a luta pela terra a transformação da 

sociedade. Tá ali na mística. A gente tenta usar a mística como um instrumento pra 

isso, pra luta, né? Pra luta da classe (Maria Haydée). 

Prado e Lara Junior (2003) apresentam as místicas como uma prática social junto ao 

MST. Estas se apresentam como elementos e práticas que colaboram para o processo de 

estruturação de uma identidade política entre os participantes e lideranças do movimento. Para 

os autores, “é na mística que os militantes encontram essa capacidade de ressignificar seus 

ideais e buscar forças para enfrentar todos os possíveis desafios que possam aparecer nessa 

empreitada de luta pelos direitos que assegurem uma maior efetividade do movimento” 

(p.14). 

Tal produção de sentido diz respeito ao processo de humilhação social vivido e 

narrado nas experiências de cada militante. Aqui a mística entra com um importante 

agenciador de produção de um sentido repositiva (dor) da militância, produzindo elementos 

simbólicos e ressignificando experiências de luta, violência e humilhação. A dor, o medo e a 

opressão cedem lugar para o enfrentamento e a resistência, o que remete ao processo de 

formação do militante, sempre pronto para luta, sendo nomeado por uma participante como “a 

vida de militar”. Cabe problematizar aqui, não apenas a vida destinada a militância, como 

também, a disciplinarização da militância política no MST.  

De acordo com o universo pesquisado, a produção de sentidos sobre a militância 

política deflagra um discurso hegemônico do MST, sempre articulado com uma luta de classe, 

mediada por princípios da coletividade e na luta contra o capital. Revela também uma 

identidade militante vinculada aos princípios do MST que promove a luta para transformação 
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social de acampados e assentados. Neste cenário, o militante se apresenta como agente 

combativo, que destina tempo, afetos e trabalho à militância no movimento.  

Outra questão identificada diz respeito à perspectiva de gênero em relação ao modo 

como as militantes são pensadas pela sociedade, por meio dos discursos estigmatizados, como 

sapatão e mundana.  Elas permanecem nas suas atividades e tensionam o discurso da ordem 

patriarcal de gênero. Tais nomeações são produzidas e reproduzidas dentro e fora do 

movimento, o que nos remete dialogar diretamente com a discussão do binarismo de gênero 

que historicamente institucionalizou como deveriam ser as mulheres.  

A militância política produziu assim rupturas não apenas nesse modelo de 

feminilidade. Agora estas mulheres não se apresentam restritas ao cenário da casa, filhos, 

marido e o trabalho no campo. Tais rupturas produziram não apenas novas vias ao exercício 

da participação política, produziu vias de exercer-se como sujeitos coletivos e de direito.  

 

4.1.1 O convite, a chegada e os acessos produzidos  

Por meio do uso de linhas narrativas, identificamos os motivos elencados pelas 

mulheres sobre sua entrada na militância política: os convites, a necessidade de acesso à terra, 

a necessidade de militar e entrada da família no MST. Como apontam Maria Aparecida, 

Maria Haydée e Olga Benário: 

Eu quando vim pro MST, eu vim a convite de uma pessoa que me chamou para eu 

fazer um trabalho mesmo assim... Só para eu conhecer o movimento e desde de lá, a 

cada dia que passa eu aprendo, eu ensino, eu conquisto, eu busco e mesmo quando eu 

não consigo a conquista do que eu esperava eu vou sempre estar de pé, cabeça erguida 

e pronta pra recomeçar no mesmo instante, no mesmo dia, na mesma hora. O conselho 

que eu dou é que se desafie e venha (Maria Aparecida).  
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Então, foi necessidade que minha família achou de ir pra terra, né? De ir se acampar. 

Aí os meus pais foram os primeiros, os dois. Aí depois a gente foi indo também, se 

inserindo no acampamento (Maria Haydée). 

Primeiro era a vontade que eu tinha de me assentar, certo? E não tinha condições de 

comprar um canto, um espaço pra plantar. Sempre fui criada na agricultura, mas 

sempre plantei no dos outros, no de papai, no de tio, no de parentes e de amigos (Olga 

Benário). 

A relação estabelecida entre faltas e contribuição com o coletivo foi emergindo ao 

longo das entrevistas. Algo se apresenta para essas mulheres como elemento disparador. Este 

vai sendo relacionado à ausência de acesso a terra, aos direitos sociais e ao encontro com o 

MST:  

Na realidade quando eu entrei no movimento foi mais por curiosidade, e aí a 

necessidade de militar foi que... Na verdade ao encontrar o movimento parece que 

preencheu uma lacuna que estava em mim. Então eu me apaixonei por este movimento 

e aí fui vendo a necessidade da classe trabalhadora e fui dando minha contribuição 

(Dororhy). 

(...) onde nós nos encontramos... Em 1997, quando o movimento sem-terra começou a 

se desenvolver no estado. Assim, começou a se expandir mais e eu encontrei uma 

ocupação, várias ocupações. Comecei a participar de forma, como é que eu diria? ... 

Eu não era militante, comecei admirar o movimento e comecei a participar 

involuntariamente das lutas e daí, depois não teve mais como recuar porque o 

movimento me encontrou e eu encontrei o movimento (Maria Aparecida). 
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Vinadé e Guareschi (2007) refletem que a militância surge na vida das pessoas como 

uma via possível de exercer-se como sujeito. Pessoas com histórias de militância mostram que 

não encontram espaço no mundo para serem quem são, buscando assim no movimento social 

e na militância política um território onde isso seja possível. Sendo este o elemento 

disparador, a mola propulsora de todo envolvimento, do engajamento que mobiliza à 

contestação do status quo: 

Essa outra Rosa era cheia de muitos gargalos na vida. Era preconceito, tímida, muito 

ligada a um contexto social que me machucava, que eu não me sentia bem... Algo 

dizia que não era aquilo que eu queria daquele lugar. Outras coisas mudam muito 

depois que passo a conviver nesse coletivo, nessa militância do movimento sem terra. 

Possibilitou me sentir um ser humano com muitos mais assim... segurança, com mais 

indignação, com vontade de lutar, transformar (...) Como pessoa eu me sinto um ser 

mais importante, mais interessante, com mais segurança. Sem vergonha de ser povo 

(Rosa Luxemburgo). 

O encontro com o MST produziu nestas mulheres não apenas novas vias ao exercício 

da participação política: produziu vias de exercer-se com sujeitos de desejo e de direito. A 

primeira via diz respeito à conquista do assentamento. Das seis Mulheres apenas duas não 

participaram da ocupação, onde esta foi realizada pelos seus familiares (pais e irmão). As 

outras quatro militantes recordam ao longo da entrevista como se deu seu processo de luta 

pela terra. 

Pesquisadora: Você participou da luta pela conquista do assentamento? Como foi sua 

participação? 
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Foi quando a gente fez uma ocupação com jagunços lá na região canavieira, onde a 

gente conseguiu organizar um grupo de mulheres né? Enquanto os homens faziam o 

embate trocando balas, essas mulheres conseguiam ocupar a terra né? Simplesmente 

cantando uma música que lembro até hoje (...) o risco que corre o pau corre o 

machado. Então aquilo ali foi... Até hoje fica na minha mente aquela imagem. Eu 

relato isso com muito orgulho para todo mundo nos espaço né? E ali encorajou para 

que seguisse a militância no movimento a partir daquele dia naquela ocupação que a 

gente fez (Dorothy). 

Desde o início. Desde o corte do arame... Eu cortei o arame. Eu entrei na fazenda, 

fizemos as primeiras barracas... Na verdade o meu assentamento foi um assentamento 

bem pacífico (Maria Auxiliadora). 

O corte da cerca ou arame produz não apenas o acesso ao latifúndio, produziu um 

rompimento simbólico nessas mulheres frente ao MST e seus companheiros de luta, já que 

sinaliza sua entrada e ocupação da terra. Sobre isso, Leite e Dimenstein (2011) afirmaram que 

o enfrentamento com forças opostas trazem neste ato um corte subjetivo.  O arame arranha as 

subjetividades, já que (des)subjetiva e (re)subjetiva os corpos, ofertando assim uma nova 

composição no campo social e político.  

Aqui as mulheres assumem a cena do corte, o que anteriormente era realizado também 

pelo homem. O que nos faz pensar em uma possível desconstrução nos papéis de gênero. 

Estas militantes romperam com os lugares destinados às mulheres: a casa, os filhos e a 

agricultura familiar. Identificamos aqui mudança de concepção sobre a reprodução do gênero 

ancorada historicamente no modelo patriarcal. O próprio MST compartilha de uma visão do 

feminismo pautada na ideia de que o capitalismo patriarcal é responsável pela submissão 

feminina (Costa & Schwade, 2012).  
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As mulheres na frente de luta passam a ocupar também uma posição de risco, assim 

como homens: “o risco que corre o pau corre o machado” (Dorothy). Sobre isso, Furlin 

(2013) destacou que na trajetória da organização e consolidação do MST, as mulheres 

desempenham um papel fundamental. Elas aparecem lutando de forma igualitária nas 

mobilizações, sofrendo junto com os homens as agressões da polícia.  Nesta via, as militantes 

relatam outras formas de opressão interna e externa ao movimento:  

Pesquisadora: Você percebe alguma dificuldade em relação ao gênero? 

Acho que na sociedade Patriarcal, machista, a mulher sempre é oprimida. E, às vezes, 

eu me sinto assim de fato, nos espaços, de colocar e sempre ter um homem que vai lá e 

tenta ser superior. No movimento do MST, a gente sempre faz essa avaliação, quem tá 

assim à frente as atividades práticas, do fazer, é as mulheres, mas quando é nos 

espaços assim mais político de tomar decisão, assim, tipo, é os homens. Tipo, a gente 

decide e vocês fazem” (Maria Haydée). 

(...) o machismo ainda perdura mesmo dentro das nossas dirigentes, né? Que tão lá na 

sua formaçãozinha. Mas a gente ainda vê o machismo, né? E aí se a gente enquanto, 

eu vejo assim, por exemplo, a gente se curva, por exemplo, nesse momento agora, nós 

estamos discutindo profundamente a questão na formação das companheiras (Anita 

Gabibandi). 

De acordo com as falas acima, a submissão e opressão corre em dois planos, no campo 

social mais amplo e no próprio MST. As mulheres ainda são convocadas a executar ações 

planejadas pelos homens do movimento, principalmente o que se refere a ações políticas. 

Nesse sentido, a formação política se apresenta aqui como via de enfretamento e resistência à 

opressão interna e externa ao movimento. 
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Sobre a participação política das mulheres no MST, as militantes trazem que a 

participação foi datada historicamente como fruto de luta e conquista no Rio Grande do 

Norte: 

No início, há 17 anos, pouquíssimas eram as mulheres que faziam parte, mas o 

movimento preza muito a questão do ser humano com direitos e deveres iguais. Aqui a 

gente não tem isso de porque você é homem, porque você é mulher. Mulheres e 

homens para nós são vistos com os mesmos direitos e mesmos deveres (Maria 

Aparecida). 

Eu acho que, para nós assim, ainda é um desafio, né? Fazer com que as mulheres 

participem. Eu acho que todos, não só no MST, mas em várias organizações, a mulher 

ainda tá um pouco retraída, né? Pelo fato de ter todo um histórico da mulher ser 

submissa ao homem e tal, mas a gente tenta garantir no movimento a mesma 

quantidade de homens e mulheres em todas as atividades, mas pra elas é isso mesmo, 

ainda é um desafio fazer com que elas vão participar (Maria Haydée). 

Evidenciamos a partir dos discursos acima contradições e avanços quanto à presença e 

participação das mulheres militantes no MST. Embora num plano discursivo oficial, o MST 

destaca a busca pela igualdade de participação entre homens e mulheres, no cotidiano das 

ações, lógicas tradicionais que representam a dominação masculina e que visam a 

subalternidade das mulheres permeiam os espaços de luta. Conteúdos de um tempo longo 

(Spink & Medrado, 2013) de socialização entram em cena e se confrontam com os novos 

repertórios veiculados no processo de formação. Assim, a construção dessa participação 

política das militantes não está dada, mas é negociada, posta em um campo de tensões e de 

lutas constantes nos diversos espaços de representatividade, como os setores do MST, as 

associações e sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais etc.: 
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Dentro das associações que eu tô falando, nas associações dos assentamentos, então é 

uma coisa que fica fragilizada. Não é mais a reunião da família, é a reunião da 

associação onde vai os homens e as mulheres ficam em casa assistindo televisão, essas 

coisas. Então é...  pra mim no início foi muito difícil se colocar enquanto mulher. 

Quando a gente vem para organização já tinha toda uma militância que vinha 

construindo, e aí a gente tem que a passos lentos vir conquistando o espaço (Dorothy). 

Com o gênero é muito forte também, porque a gente sente que como as mulheres estão 

cada vez mais, entra ano e sai ano não sai da casca do ovo, acha que estando no seu 

conforto, na sua área de conforto, não precisa lutar, não precisa dizer o que sente, o 

que precisam, o que querem para o mundo melhor. Então a gente sente isso (Rosa 

Luxemburgo).  

Aqui identificamos duas posições frente à participação política das mulheres 

vinculadas ao MST. A primeira referente à participação ativa das militantes, e a segunda 

referente à ausência de participação das mulheres acampadas e assentadas. Para Furlin (2013) 

estudos recentes têm evidenciado que, após a conquista da terra, em especial nos 

assentamentos, a participação das mulheres nos espaços públicos e nas instâncias de decisão 

tende a diminuir, devido à necessidade de cuidar da casa e dos filhos, evidenciando 

permanências em torno de um papel social construído para as mulheres que reitera os 

cuidados domésticos como próprio de um suposto universo feminino. 

 

4.1.2 Os efeitos da militância política na vida das mulheres  

Em grande medida no decorrer das entrevistas foi possível identificar os efeitos da 

militância política na vida das mulheres, sobre isso fala Olga:  
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Então, como eu viajava muito, cada vez que eu chegava em casa tinha aquelas 

cobranças, né? Tipo de machismo. Então, chegou o momento que ele disse para mim 

que eu iria escolher ou ele ou o movimento. Eu disse: “então, eu vou ficar com o 

movimento”. Aí eu vim no INCRA e pedi uma transferência pra outro canto (Olga 

Benário). 

O movimento exige muito da disponibilidade da pessoa e às vezes a direção toma 

muito o tempo. Então eu penso assim: enquanto se preparar uma pessoa realmente de 

fato que vai dar continuidade, eu ficar atuando somente no meu setor, mas até lá eu 

também tenho que saber dosar a coisa, saber como eu vou agradar em casa, nas feiras 

e na direção (risos), porque sem a direção as coisas não vão caminhar. Então até lá eu 

vou ter que continuar tendo que agradar em todos os lugares (Olga Benário). 

Podemos identificar aqui não apenas o esforço das participantes em conciliar a luta no 

movimento, com também as função de mulher, mãe e trabalhadora. Baltazar (2004) traz que é 

comum as famílias reclamarem da ausência, em casa, de pais, filhos, maridos e mulheres. Para 

este a militância pode ser sentida, pela família ou amigos, como um outro que impede ou 

rouba esses militantes do convívio diário familiar. Diante disso, evidenciados também 

(des)encontros nas relações amorosas. As participantes trazem que é possível ser uma 

“militante mãe”, já que seus filhos podem e são acolhidos nos espaços de formação política. 

O mesmo não ocorre com as relações amorosas com maridos, companheiros e ou familiares: 

As dificuldades que a gente tem é principalmente no campo amoroso. É uma 

dificuldade assim porque raramente o parceiro vai entender essa situação de você estar 

itinerante, em movimento. Então você está em um lugar hoje, amanhã você está em 

outro, tem os nossos compromissos, nossas agendas de luta que a gente tem que 
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participar e, nesse sentido, fica complicado para um relacionamento, né? (Rosa 

Luxemburgo). 

Apesar dos rompimentos e das dificuldades enfrentadas, estas mulheres ainda se 

mantêm na luta e a militância política vai ocupando lugar central nas suas vidas.  

Pesquisadora: Que lugar a militância política ocupa na sua vida? 

O lugar mais alto que se tem. Por que minha vida hoje é militar no movimento. Não 

teria nem um sentido se eu não tivesse militando. Então eu não me vejo fora dessa 

organização. Não tem mais sentido ir para as festa que se tem na cidade. Para mim não 

tem... Só tem um sentido se eu estiver na organização ali com a militância (Dorothy). 

Acho que os espaços onde eu tiver, por exemplo: se eu tô aqui num espaço como esse, 

onde estamos discutindo a questão da alfabetização nas nossas áreas de assentamento, 

a minha participação tá aqui presente. Se eu estou lá no espaço enquanto dirigente, 

quando eu estou na reunião de dirigente, direção do estado, onde têm mulheres e 

homens discutindo eu me sinto como um espaço que eu possa tá discutindo por igual, 

com minhas participações, com minhas colocações. Se eu tô em casa, eu também me 

posiciono como um espaço de luta também lá (Anita Garibaldi). 

Vinadé e Guareschi (2007) trazem que a valorização se apresenta como importante 

fator para os militantes. Trata-se do reconhecimento de seu valor, de suas potencialidades, que 

pareciam não ter espaço e visibilidade fora do coletivo organizado. A inserção no movimento 

agrega aprendizagens, possibilitando contato com situações que, em outra condição, não 

teriam acesso. Assim militância é compreendida como um espaço de aquisições e crescimento 

pessoal e profissional: 



72 
 

Pesquisadora: Que recomendação você faz para uma mulher que deseja entrar na 

militância política no MST? 

Então ela tem que vir com a vontade de preencher os espaços que ela não consegue 

preencher aí na sociedade, né? Fora. Então ela tem que vir com muita vontade... muita 

vontade de conhecimento. Antes quando a gente vinha, a gente vinha para o 

movimento simplesmente para ocupar terra. Hoje não. Hoje quando você vem ai já 

pergunta o grau de escolaridade que você tem. Por que o movimento já pensa em 

qualificar a militância. Então quem vem para o movimento já vem para ser 

qualificado. Só não é qualificado quem não quer (Dorothy). 

Diante de todo processo de reconhecimento e legitimação do fazer militante, 

identificamos também que, diferentes vozes são produzidas e (re)produzidas no campo social 

sobre a posição das mulheres, e sobre isso fala Rosa Luxemburgo:  

Recai sobre nós dizer que a gente é "mundana", dizer que a gente é: "ah, são um 

bando de maluca", "são umas doida, vivem no meio do mundo", "não tem paradeiro". 

A gente escuta muito isso aí. 

É, piadas... Associações do tipo: "Só quer ser machão"... Até nas vizinhanças, 

muitas vezes, nos assentamentos as pessoas já sabem da nossa relação, do nosso 

histórico. Tudo mundo entrou. Sabe como é que é. Aí eu sinto ainda mais um apoio. 

Mesmo com essa vida assim, a gente sente que somos recebidas com respeito. Porém, 

na cidade, já existem esses preconceitos, e esse preconceito com relação ao lado da 

mulher, na militância, é muito forte e tudo recai sobre ela.  

Fazendo um resgate dos sentidos sobre a militância política destacamos: contribuição, 

esperança, reconhecimento, transformação, conscientização e luta. Tais sentidos evidenciam 
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que há sempre em jogo um discursivo de positivação da vida, das conquistas de uma 

formação, de um novo lugar enquanto mulher.  Assim, a construção da participação política 

das militantes não está dada, mas é negociada, posta em um campo de tensões e de lutas 

constantes nos diversos espaços de representatividade. 

Identificamos também que novos sentidos emergem a partir dessa tensão: a luta por 

direitos sociais e coletivos, o processo de formação política como elemento de sustentação, a 

construção de uma identidade militante e a desconstrução dos papéis de gênero.  

 

 

4.2 Eixo II – Família 

A produção de sentidos sobre família deu-se após o eixo da militância política. 

Importante destacar que das seis mulheres participantes do estudo, três solicitaram continuar 

em outro dia os eixos família e trabalho, justificando não ter tempo para falar sobre estes 

naquele momento, sendo necessário outro dia de encontro para finalização da entrevista. 

Pensamos que o tempo da família ocupava, no momento da construção dos dados, uma 

ordem secundária. Neste a militância liderava não apenas os primeiros tempos de fala, mas a 

prioridade dos seus investimentos. Tais dados foram construídos ao longo da jornada de 

trabalho militante dessas mulheres – no tempo de formação, da ocupação do acampamento, da 

discussão e da reivindicação política que o movimento fomentava e produzia naquele 

momento no RN. Frente a isso partimos inicialmente das primeiras associações produzidas 

pelas mulheres sendo estas: porto seguro, pilar, base sólida e tudo.  

Pesquisadora: Que sentido a família tem para você? 
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É meu porto seguro. Minha família é meu porto seguro, é... Quando eu paro minha 

militância é onde eu me apego, é onde eu acho que tenho que dar minha parcela de 

contribuição também. Eu tenho duas famílias na realidade, para mim (Dorothy).  

A família? A família é o pilar, Minha família foi quem contribuiu pra mim tá hoje no 

movimento, tanto que no início foram primeiro os meus pais, assim, a gente foi depois 

(Maria Hayde). 

Família é tudo. Família é... Acho que a base sólida que a gente tem na vida é a 

família. E minha família é muito grande... meus filhos, meu esposo, mãe, os irmãos e 

os filhos, que a gente chama de filhos do movimento sem terra, desde seu L. B. de 106 

anos até os que estão nascendo hoje nos acampamentos aí afora. Então, pra mim essa 

família aí é a base sólida, é tudo (Maria Aparecida).  

O sentido família deflagra, de acordo com as falas, um tempo de parada, investimentos 

afetivos e apego. Tempo de pouso onde os vínculos são construídos e nutridos por seus 

membros, pais, esposo e filhos. Para Roudinesco (2003), a família foi definida historicamente 

como um conjunto de pessoas ligadas entre si pelo casamento, afiliação ou por sucessão dos 

indivíduos descendendo uns aos outros. Contudo, longe de constituir apenas um grupo, a 

família é organizada em uma estrutura hierarquizada, centrada no princípio de dominação 

patriarcal.    

Aqui duas estruturas familiares ganham visibilidade frente aos sentidos produzidos. 

Surge a família MST vinculada diretamente à família nuclear21, com diferenças claramente 

                                                           

21Roudinescou (2003) pontua que a família “nuclear” ou “restrita” trata-se da consumação de uma longa 

evolução histórica, datada entre os séculos XVI ao XVII. Nesta destacamos o núcleo pai-mãe-filhos(s) do qual 

falava Lévi-Strauss. A família se apresenta como um conjunto, uma casa, um grupo. Nesta incluímos outros 

parentes, pessoas próximas, os amigos e por fim os criados. Tal modelo parece de acordo com a autora ter 

existido na Europa da Idade Média, tornando-se modelo dominante na época moderna.  
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demarcadas não apenas nos sentidos, mas principalmente nas relações de poder e no lugar 

ocupado por cada mulher no seu arranjo familiar:  

Pesquisadora: E como é sua vida em família?  

Das duas famílias. Porque tem dois sentidos, né? Essas duas famílias pra mim (...) A 

minha família de mãe e pai é uma família mais aconchegante, mais de sangue, mais 

de... que a gente pode falar tudo que tem vontade, ver as coisas que tão boas e as 

coisas que tão ruins, e a outra família, que é a família da organização, do movimento, é 

uma família que a gente tem que podar o que falar. A gente não pode falar tudo que 

tem vontade, assim, pra não magoar, pra não chatear (...) E tem outra coisa que aí 

nessa família do movimento, tem uma coisa que a gente consegue se podar, se 

estruturar, se relacionar, limpando as arestas, né? Que é uma coisa chamada autocrítica 

que a gente faz pra se alinhar melhor (Dorothy). 

A família MST se apresenta como um agente que poda, disciplina e ampara. 

Apresenta-se disponível ao longo da trajetória dessas mulheres, modelando limites claros 

quanto à formação, conduta e autocrítica.  Apesar disso, uma militante fala sobre as diferenças 

quanto ao seu reconhecimento na família e a noção de pertencimento na família MST: 

Como tenho alguns parentes que são muito estudiosos, têm médicos, têm advogados, 

eu sinto que eu não sou bem acolhida nesses... Porque diante dos pontos de vista 

polêmicos, então não bate muito com as conversas. Eu sinto que há certa indiferença. 

(...) Só me sinto bem com a militância, com o coletivo, quando eu estou nas reuniões, 

nos encontros, nas capacitações, no assentamento, me sinto muito bem, me encontro lá 

(Rosa Luxemburgo). 
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Quanto à participação e as responsabilidades atribuídas as participantes no contexto 

familiar, destacamos: 

Pesquisadora: Que tarefas são de sua responsabilidade na família? 

Na família por parte de mãe, eu sinto assim como se eu fosse a filha mais velha. Que 

tivesse uma responsabilidade de ajudar, pra que a família pudesse se sentir bem, e na 

família MST eu sinto uma tarefa de dar continuidade à luta, fazer com que a 

organização cresça e se multiplique. Eu sinto essa tarefa, mais ou menos assim. 

(Dorothy) 

É, porque, depende também do momento. Se o movimento nesse momento tiver 

precisando mais da minha militância, então eu vou me dedicar mais ao movimento. Se, 

por exemplo, tivesse chovendo eu estaria mais dedicada ao meu assentamento porque 

eu iria me dedicar mais às minhas tarefas de assentada, que é cuidar das abelhas, 

cuidar da terra, do plantio, que é pra guardar um pouco pra quando necessitar” 

(Dorothy). 

Tal fala nos remete ao tempo da casa, da terra e da militância. Identificamos assim 

pontos de encontros na família nuclear e na família MST quanto ao processo de ajuda mútua 

nos cuidados com a casa, com a terra e os animais. 

 

4.2.1 “Mãe, Maria, Movimento e Olodum” – O “papel feminino” e sua relação com a 

militância política 

Quanto aos efeitos da militância na vida familiar das mulheres, identificamos o 

reconhecimento, a valorização, o acúmulo de funções e os desencontros afetivos. “Mãe, 

Maria, Movimento e Olodum”: foi assim que a participante Maria Aparecida, associou 

livremente em uma tarde ensolarada sua relação com a família e o seu lugar no MST.  Tal 
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discurso remete às mudanças ocorridas na sua vida familiar depois da entrada na militância 

política. Sobre isso explica a militante:  

Antes de ser do movimento eu trabalhava mais. Era um trabalho que a carga horária 

era menor e eu podia cuidar mais da minha vidinha caseira. Hoje a minha carga é 

muito alta e eu não dou mais conta de ser, por exemplo, a dona de casa que eu era 

antes. Mãe, Maria, Olodum não! Hoje eu tenho que ser Mãe, Maria, Movimento e 

Olodum, aí muda muito. Eu tenho que me dividir mais, me organizar mais, e na 

verdade assim, não dou conta e que por isso vem o auxílio dos amigos e dos parentes, 

da família, pra ajudar que fica difícil, o tempo é muito corrido (Maria Aparecida).  

O discurso acima denuncia não só as mudanças na sua “carga” de trabalho, como 

também evidencia dificuldade em conciliar suas atividades de rotina da casa com as do 

movimento. Nesse momento a pesquisadora lança uma nova questão sobre o que seria o 

Olodum, e ela responde: “Mãe, Mulher, Maria, Olodum... O Olodum que a gente fala é o resto 

de todo o conjunto. Mãe, você já sabe; mulher é a esposa; Maria, porque sou mulher; e o 

Olodum é o resto de tudo.  

Tal questão resgatou o imaginário “ser Mulher”, que antes não aparecia claramente no 

discurso, estando reduzidos aos sentidos de Mãe e Maria, que culturalmente encontram-se 

associadas no imaginário popular – Mãe pura e soberana22. O Olodum, enquanto resto do 

conjunto (Mãe, Mulher, Maria), que demanda novos investimentos, “divisões” e movimentos. 

Estes por sua vez convocam a entrada de outros atores sociais para suprir a falta da qual esta 

se depara. Lugares de nomeação e guetos de pertencimento recortados nas palavras de Maria 

Aparecida, nos convoca retomar as rupturas vivenciadas e contadas por outras militantes ao 

                                                           

22O nome Maria tem origem Hebraica. Maria a mãe de Jesus.  
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longo da pesquisa referente ao seu papel feminino na unidade familiar antes da militância 

política: 

Pesquisadora: Você acha que ao longo de sua vida na sua família, mudou alguma coisa 

em relação às suas tarefas ou ao seu trabalho? 

Mudou. Porque naquele momento eu ainda tava muito presa à relação assim, de dona 

de casa, de que tem que deixar a comidinha já prontinha pra quando ele chegar ter a 

comida pronta, roupa lavada, essas coisas. Tava muito presa às tarefas domésticas, 

mas depois que eu me libertei, porque pra mim foi uma libertação, então, agora é só 

militância (...) Antes eu tinha uma vida muito pacata. Era aquela vida de viver na 

sociedade, né? Que vivia aquela vida de jovem, de festa, de igreja. Hoje é uma vida 

mais diferente. Hoje é uma vida de militar, de reponsabilidade (Dorothy).  

Se mudou? Mudou, muito! Antes do movimento, minhas tarefas eram ficar em casa 

durante o dia, fazendo as atividades em casa, cuidando da casa, e de noite ou à tarde, 

pra escola, as atividades eram essas. E agora mudou muito, Depois que a gente entrou 

no movimento a gente compreende que não é só isso, né? Que o tempo deve ser 

aproveitado com outras coisas e não com varrer casa, lavar prato (Maria Haide). 

 

Quando eu chegava ele sempre estava com a cara meia amarrada. Então achei que isso 

aí iria prejudicar a minha vida, a minha liberdade, a minha liberdade de ação como 

militante, como participante de movimento social. Então para conciliar, ele precisava 

conciliar comigo. Então eu fiz assim: se você conciliar as minhas ideias de militante a 

gente vai viver, senão você vai pra sua casa que eu fico na minha (Rosa Luxemburgo). 

A “vida de militar” produziu rompimento no “pacato” modo de viver dessas mulheres, 

onde anteriormente seu tempo era destinado às atividades da casa, da escola e da igreja, 
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nomeados por Dorothy como prisão. Agora agenciadas por um discurso de “igualdade” e 

autonomia no processo de formação, as mulheres adotam subjetivamente os princípios do 

movimento na sua vida familiar e nas relações afetivas. A liberdade agora se apresenta 

agenciada via participação política no movimento, vistos que estas não se encontram 

aprisionadas a casa ou as suas funções domésticas antes da militância.   

Atentos ao grau de participação das mulheres nas decisões familiares, podemos 

também identificar que estas ocupam lugar de destaque e relevância na sua estrutura familiar, 

inclusive adotando práticas de decisões discutidas no plano coletivo da militância para o 

âmbito doméstico: 

Eles dizem que sou o cargo chefe, com certeza sim. Eu gosto muito de ouvir e no final, 

ao fazer uma análise do que eles divergem, quando é uma decisão mais séria no que se 

refere às coisas da família, eu acabo vendo o que é melhor, ouço todas as opiniões e 

vou fazendo uma síntese. Depois falo o que penso e a gente acaba tomando uma 

decisão coletiva (Maria Aparecida). 

 Destacamos aqui visibilidade nas atividades produtivas e reprodutivas das mulheres 

militantes do MST no RN.  Estas afirmam serem valorizadas e reconhecidas por suas famílias: 

Pesquisadora: Você se sente valorizada ou reconhecida pela sua família? Se sim, como 

é essa valorização? 

Com certeza. Eu tenho uma família que eu amo muito e que me ama muito. Então eles 

têm muito orgulho do que eu faço, por isso eles me incentivam tanto. Eles acham 

bonito meu trabalho, eles me ajudam, eles admiram, eles participam. Eu acho isso uma 

valorização muito grande (Maria Aparecida). 
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Eu, pessoalmente, me sinto muito valorizada como pessoa, pelo o que eu tenho, pelos 

meus estudos, pelo o meu pensamento, pela a minha intimidade, pela a minha relação 

com os outros. Eu me sinto muito valorizada (Rosa Luxemburgo). 

Quanto ao desejo de conciliar seus interesses com os dos maridos ou companheiros, 

essas mulheres são convocadas a tomar decisões e posições em nome de suas relações ou em 

defesa da sua permanecia na militância política. Sobre isso discorremos a seguir.  

 

4.2.2 “Elas não vão poder ter as duas coisas” - O preço das escolhas  

Ao final do eixo Família uma participante silencia. Neste momento uma nova questão 

se lança para a pesquisadora. O que reserva ou do que fala o silêncio de Dorothy? Atenta a tal 

movimento, a pesquisadora acolhe seu ato e em seguida questiona: algo mais a ser dito? 

(Silêncio) Tinha uma companheira nossa que dizia: “que bom que você ainda 

consegue conservar seu casamento, mas tá escrito para as mulheres do 

movimento é que elas não vão poder ter as duas coisas.” Ou o casamento ou a 

militância. Aí eu faço essa análise, que é verdade. Você tem que optar por uma coisa: 

ou você milita no movimento ou você conserva o casamento.  

Pesquisadora: Não é possível manter as duas posições? 

Não, tiro por mim. Porque era eu e meu companheiro e a gente não conseguiu. Você 

até consegue ser militante com filho. Eu vejo o exemplo das companheiras que têm 

filho. Onde ela tá vão os filhos, levando os filhos pra reunião. Como a gente tem as 

cirandas infantis, consegue levar, consegue organizar a escola, a universidade, essa 

coisa toda, mas quando chega a história do esposo, os esposos vão colocar ou a 

organização ou ele. Dependendo do grau, o nível que esteja essa militância ela vai 

fazer uma opção, e muitas das vezes quem perde é a organização (Dorothy). 



81 
 

 Frente ao que foi posto pela participante, compreendemos que o grau e o nível de 

participação será um elemento norteador no processo de escolhas dessas mulheres. Apesar da 

afirmação: “quem perde é a organização”, identificamos exatamente o contrário, nas falas das 

militantes pesquisadas, todas escolhem a luta política. Neste sentido, quanto mais elevada 

estiver sua formação e participação no MST, mais visíveis serão seus rompimentos. Sobre isto 

falava Olga: 

Então, como eu viajava muito, cada vez que eu chegava em casa tinha aquelas 

cobranças, né? Tipo de machismo. Então, chegou o momento que ele disse para mim 

que eu iria escolher ou ele ou o movimento. Eu disse: então, eu vou ficar com o 

movimento (Olga). 

Pesquisadora: E como foi pra você ter que fazer essa escolha? 

Ah! Foi fácil demais, porque assim, eu acho que as coisas têm que acontecer 

naturalmente, sabe. Sem ter que colocar o carboreto23 na fruta pra que ela amadureça, 

sabe? Eu acho que esse tipo de coisa não, não comigo (Olga). 

A escolha parecia já ter sido feita por Olga. Esta escolheria “naturalmente” o 

movimento. A decisão seria tomada com o passar do tempo e não pela via da pressão 

claramente posta por seu companheiro. Simbólico pensar no uso do carboreto com um agente 

externo que interfere e acelera suas decisões. Interessante ressaltar que das seis participantes 

pesquisadas apenas uma declara viver uma união estável, outra se declara divorciada e as 

outras quatro com estado civil de solteira. Ao longo das entrevistas identificamos que duas 

militantes “solteiras” vivem com seus companheiros e não se nomeiam casadas ou na 

condição civil da união estável.  

                                                           

23 O carboreto é uma substância química que pode ser utilizada para acelerar o amadurecimento de frutos. 
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Tais falas sinalizam que as mulheres militantes não estão dispostas a vivenciar ou 

sustentar relações de opressão produzidas por maridos ou companheiros. A militância 

produziu e produz posição de enfrentamento, resistência e empoderamento ao longo das suas 

histórias de vida. Sobre isso fala Maria Hayde: 

Historicamente, a gente foi educada a silenciar, né? A mulher ser silenciada, educada a 

isso. Então eu acho que quando a gente tá fazendo a formação política com elas, acho 

que é um pontapé, que a gente acaba empoderando, né? Ah, se eu sei fazer, então, o 

negócio agora é criar coragem e mudar.  

Pesquisadora: então a formação política pode ser uma forma de quebrar com esse 

silêncio?  

Eu acho que é um pontapé (Maria Hayde).  

A coisa que eu mais admiro é o amor. É uma relação homem-mulher. Estou sem 

porque finalmente não combina com as ideias de um militante. Convivi 4 anos 

recentes agora com uma pessoa, que nos dávamos super bem. Nosso relacionamento 

era maravilhoso. Porém as ideias de eu ter que sair, que eu não deixei de sair. (...) 

Então achei que isso aí iria prejudicar a minha vida, a minha liberdade, a minha 

liberdade de ação como militante, como participante de movimento social. Então pra 

conciliar, ele precisava conciliar comigo. Então eu fiz assim: se você conciliar as 

minhas ideias de militante a gente vai viver, senão você vai pra sua casa que eu fico na 

minha (Rosa Luxemburgo). 

 

A escolha de Rosa revela que frente à privação e submissão não existe conciliação. O 

rompimento se apresenta para essas mulheres como via possível de resistência e luta.  
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4.3 Eixo III – Trabalho 

Neste eixo investigamos os modos de inserção no trabalho e na agricultura familiar. 

Importante destacar que das seis participantes24, três se declararam agricultoras, duas 

educadores e uma estudante universitária. Sinalizar aqui as posições ocupadas pelas mulheres 

frente ao trabalho nos permite apresentar os sentidos e também demarcar seu território de 

produção e pertencimento – trabalho no campo e trabalho na educação, e seus setores e 

funções no MST. A partir disso apresentamos os sentidos produzidos: tudo, transformação, 

sobrevivência.  

Pesquisadora: Que sentido o trabalho tem para você? 

Eu acho que esse sentido de transformação. Eu acho que é uma coisa valiosa dentro 

do trabalho da gente, esse de conquistar os espaços que as nossas famílias precisam 

tanto e o de saber que de alguma forma você tem sua história registrada na sua luta. 

Isso faz um sentido muito forte, que eu acho, você saber que faz parte desde o 

primeiro desafio da conquista da terra, até ele ser hoje (Maria Aparecida). 

O trabalho como um meio de vida, né? De sobrevivência. A gente acha que o trabalho 

não tem que ser só aquela coisa desgastante. Por isso que a gente no movimento luta 

pra que a gente possa ter profissionais em determinadas áreas (Maria Haydée). 

O trabalho, ele tem que ser tudo, em primeiro lugar na vida da pessoa, 

independentemente de qualquer coisa na vida da pessoa. É por isso que hoje eu mesmo 

sou o meu patrão, eu me mando (risos) (Olga Benário). 

                                                           

24Todas afirmaram compartilhar da agricultura familiar, seja pela pequena produção no seu lote ou pela produção 

de suas famílias e vizinhos.  
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O trabalho é apresentado aqui com um elemento de transformação, que permite a 

sobrevivência e enobrece a vida de cada mulher. Os sentidos do trabalho foram construídos 

frente cada história de vida, em que tais falas são datadas e localizadas na sua relação com a 

militância e o seu contexto familiar. Sobre isso, fala Maria Aparecida:  

A militância, a família e o trabalho eles se misturaram feito leite e água no 

liquidificador. Mas a gente tem que ter um espaço para cada coisa na vida, então a 

gente concilia. Tem um determinado ponto da vida em que a gente tem que se dedicar 

à família e por um tempo cuidar dessa família num problema específico que esteja 

acontecendo, e a gente tem que deixar a militância um pouquinho e fazer essa tarefa. 

Mas no contexto geral a gente consegue, até porque família é militância, então não tem 

porque não está tudo junto (Maria Aparecida). 

Desse modo, quais as implicações de tal “mistura” para a vida das mulheres militantes 

no RN? Essa questão não nega ou legitima a posição da mulher na militância, na família e no 

trabalho. Deflagra para a referida pesquisa novas questões referentes à: produção, posição e 

escolhas que a mulher militante se depara ao longo da sua jornada. A participação da mulher 

no trabalho do campo surge, em grande medida, articulada com a questão de geração e as 

possibilidades de produção: 

É. A militância me faz adiar essa tarefa de agricultora que eu sou. Mas é porque tem a 

necessidade de militar, senão não estaria. A gente costuma dizer: preparando alguém 

pra assumir a tarefa, né? Então, eu acredito que daqui a um ano e meio eu já tenha essa 

pessoa pra assumir. Aí a gente fica mais na retaguarda, né? (Dorothy). 

Identificamos também uma relação de pertencimento com o campo e a reafirmação de 

identidade agricultora:  
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Sim, quando chove eu gosto de plantar o milho, feijão, macaxeira. Já plantei muita 

macaxeira no meu quintal hoje. Quando chove é a alegria do agricultor, que eu me 

identifico com agricultora. Na realidade, então quando chove todo agricultor quer 

enterrar um grão pra germinar (...) Eu costumo ir para as entidades, quando o pessoal 

tem uma cobrança de eu não ter feito ainda o curso superior ainda aí eu digo: não 

mulher, eu sou só agricultora. Eu não sou intelectual, não sou professora, não quero 

ser acadêmica, não sou nada, sou agricultora, estou só adiando minha tarefa (Dorothy). 

Eu sou agricultora. Se eu não conseguir lá fazer as minhas coisas, como é que eu vou 

discutir no coletivo a agricultura? Um dia de uma forma ou de outra, alguém vai, a voz 

vai sair do meu do povo. Como você discute agricultura se você nem planta? Alguém 

vai dizer, né? Então se eu sou agricultora eu tenho que de alguma forma produzir 

(Olga). 

O adiamento diz respeito ao retorno e permanência no campo, pois devido suas 

funções na militância política, essas mulheres precisam adiar sua produção e buscam conciliar 

sempre suas atividades no campo com as tarefas do movimento na cidade. Elas relatam que ao 

longo da colheita recebem ajuda dos vizinhos e dos companheiros do movimento, momento 

este vivido com afeto, trocas e solidariedade, não apenas na agricultura familiar, mas também 

na relação com a militância política.  

Pesquisadora – A colheita tem algum sentido relacionado à militância? 

Tem, é outro exercício. Porque como a gente milita a gente consegue ter uma 

proximidade com outros companheiros que são solidários, né? Como a gente tem uma 

militância, assim, voluntária, que as pessoas reconhecem, né? Que a gente faz um 

trabalho voluntário que, de fato, a gente se dedica pra que de fato eles tenham. Eles 

vêm contribuir, eles até perguntam: quando é que você vai colher? Que eu vou te 
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ajudar. Então tem essa relação muito forte, da militância com os companheiros 

(Dorothy). 

Evidenciamos aqui não apenas o coletivo, a produção e solidariedade dos 

companheiros e familiares na colheita de mel. Todos se apresentam voluntariamente na 

função definida previamente: “quem toca fogo”, “quem transporta”, “quem organiza”. 

Processos divididos e organizados por função e feitos, o que resgata a organização do próprio 

movimento, ordenado por setores, sujeitos e afetos. Quanto ao processo de valorização e 

mudança do trabalho no cenário rural identificamos que: 

Pesquisadora: Você avalia que seu trabalho na agricultura é valorizado? 

A própria família se reconhece, como lutador, agricultor que tá produzindo, que tá 

comprando bens de consumo, mas nas empresas que trabalham nas áreas, em algumas 

áreas de assentamentos, que são os donos que colocam funcionários, pagam o salário, 

há muita exploração. Então, eu acho indigno. Tem os dois lados da moeda. Quando é 

agricultura familiar, tem toda a sua família, tá tudo satisfeito, tão produzindo, tão 

tendo sucesso e tendo chance desses bens de consumo, uma vida melhor. Quando é 

assalariado, pra mim é zero, porque exploram até a última gota (Rosa Luxemburgo).  

Neste cenário, a mulher agricultora se destaca não só por sua produção no campo, mas 

pela possibilidade de acesso a bens de consumo. Tal questão revela dois “lados da moeda” 

como aponta Rosa. Primeiro, a agricultura familiar com sua capacidade de produção e acesso 

aos bens de consumos aos seus membros. Segundo, a condição de assalariado que vende sua 

mão de obra a outros produtores rurais, ocupando uma posição de exploração e 

desvalorização do seu processo de trabalho. Evidenciamos ao longo das entrevistas mudança 
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nas condições e no processo de trabalho dessas mulheres depois da moradia no assentamento, 

como destaca Dorothy e Maria Aparecida: 

Pesquisadora: Depois que você veio morar no assentamento, seu trabalho mudou? 

Mudou, porque assim, ser assentado é você ter um ponto, digo assim, um local pra 

voltar. Um esconderijo pra você se esconder do mundo. Quando eu volto pro 

assentamento, eu volto pra uma realidade que chamo muito diferente, que é assim, é 

ver a companheirada do assentamento vir lá em casa, conversar. É saber como é que tá 

a vida do assentamento, no todo, quem tá produzindo, quem não tá, saber quem tá 

precisando disso, quem não tá (Dorothy). 

Antes eu trabalhava numa escola e quando eu vim para o assentamento mudou tudo. 

Na escola eu não plantava. Era mais na parte administrativa e eu era educadora 

também. Só que a agricultura muda tudo... É muito mais difícil, mais duro, mais 

pesado. Mudou muito! (Maria Aparecida).  

O retorno ao assentamento “esconderijo” oferta a essas mulheres um lugar no mundo, 

um tempo de pausa, um espaço de reconhecimento. Fragmentos de uma vida cotidiana 

rodeada por vizinhos e familiares ganham cenas nos discursos produzidos. Apesar disso, a 

dureza do trabalho no campo se revela nas palavras de Maria Aparecida. E as questão 

referentes ao gênero e trabalho se desnuda, o que nos convoca a pensar sobre o gênero e sua 

relação com tais atividades. A vida no campo é descrita aqui como árdua e dura pelas 

participantes:  

Ás vezes até quando eu chamo alguns homens pra trabalhar eu digo: já cansei. Agora é 

com vocês. Aí eles dizem: não, você tem que trabalhar igual a nós. Mas eu acho assim 

que as mulheres que são mais frágeis não têm que fazer, trabalhar o mesmo tanto que 
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os homens, porque os homens têm mais força, força bruta e as mulheres são muito 

mais frágeis, cansam logo, eu tiro por mim (Dorothy). 

Tipo a mulher tá lá, mas é invisibilisada assim: sempre o homem é que tá lá decidindo. 

E pra onde você vai na maioria dos assentamentos, nas associações, é o homem, o 

presidente é o homem. O presidente da associação é um homem, mas mulheres tem a 

tarefa mais de ficar ou na relatoria ou na secretaria. Então a tarefa da mulher é 

secretária e do homem não, é de falar e participar. Nas reuniões as mulheres se retraem 

a participar das decisões do assentamento (Maria Haydée). 

 

Diferente da dureza do campo, o processo de trabalho na educação se apresenta como 

articulado e potente. Silva (2004) traz que o próprio conceito de educação no movimento tem 

significado amplo. Não está circunscrito somente à escola como aponta a participante Rosa: 

Dentro do setor de educação, para nós, a sala de aula será o campo. Nessa perspectiva, 

sempre a gente tá levando temas geradores que vão fazer com que a gente trabalhe 

com a comunidade. Então, sempre eu estou ligada à questão da terra da reforma 

agrária, da agricultura (Rosa Luxemburgo).   

Neste sentido, Silva aponta que (2004), a análise das atividades de militância, de 

trabalho e de caráter social num acampamento ou assentamento possibilita a recriação 

subjetiva do sem terra.  Sendo assim, podemos dizer que a educação representa o exercício 

pedagógico de reflexão e construção da autonomia intelectual do sem terra a partir da leitura e 

contexto do qual está inserido. 

 

 

4.3.1 “O risco que corre o pau corre o machado”: marcas do trabalho militante  
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O Medo e a violência sofridos pelas participantes devem ser problematizados e 

contextualizados pelo seu cenário de luta e de acordo com o setor de participação na 

militância política no MST. O risco se apresenta para estas desde o corte do arame, a queima 

do pneu e da palavra proferida em nome da ordem e da disciplina25 dos acampamentos e 

assentamentos. Identificamos de acordo com as participantes que os setores educação de 

gênero, produção, e o de frente de massa ofertam maior risco para as militantes no 

movimento, conforme evidenciamos nas falas a seguir: 

É. Eu sei que eu vou falar hoje, militar no movimento, porque é muita coisa, muita 

represália, muita ameaça. A gente mexe com os grandes latifundiários que às vezes a 

gente nem sabe quem é. Eu costumo dizer que a gente coloca a nossa cabeça em jogo 

aí. Teve um período que até andava assombrada (Dorothy).  

Um período que a gente teve que eliminar o foco do trágico. Então mexe com gente 

muito perigosa. Então aí teve algumas mortes de alguns companheiros. O meu nome 

apareceu numa lista, aí foi um período que eu fiquei meia assombrada. Um outro 

período que eu também, já passei por muita coisa, né? Andando por esse assentamento 

os caras me amarraram dentro do mato (...) É uma sensação muito ruim, você se 

deparar com uma arma na cabeça e dizer: “vá pra dentro do mato”. E ser amarrada 

(Dorothy). 

Não foi apenas a cabeça e o corpo que apareceu amarrado em uma trama de risco e 

vulnerabilidade frente à atuação militante. O nome vinculado ao movimento declarou para 

Dorothy uma possível sentença de morte no seu território de atuação. Enquanto isso, Olga 

                                                           

25 Leite traz que (2011), a disciplina no MST é baseada por princípios que tem como “objetivo guiar-se pelas 

decisões tomadas no movimento, submetendo-se à sua organização interna” (p. 17)   
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continua planejando estratégias de saída, de sobrevivência, para si e para seus companheiros 

nos campo de conflito e tensão:  

A minha função mesmo é botar lá a lenha na fogueira, botar a lenha pra queimar (...) A 

frente de massa, ela tem que conhecer de muitas coisas. Ela vai fazer um trabalho num 

determinado canto, o setor vai na frente, tenta buscar os apoios, as saídas que têm 

naquele local, as entradas, caso precise sair correndo (Olga). 

Destacamos aqui uma relação existente entre as atividades do setor e o risco na 

atuação militante. O setor Frente de massa representado por Olga é responsável pela formação 

dos grupos de famílias, que inclui a realização dos trabalhos de base e conscientização 

desenvolvida nos acampamentos e assentamentos, sendo constante para esta mulher os 

enfrentamentos, as manifestações e as negociações na conquista da terra. Inquietos a este 

cenário de violência narrada pelas participantes, a violência de gênero parecer ser sufocada a 

uma ação militante sempre disposta a seguir no movimento. Desse modo, qual a implicação 

dessas atividades para a militância? Como elas resinificam os risco vividos nas lutas? 

Se a gente for fazer uma análise do que a gente tem que superar, se eu fosse analisar 

não estaria mais nesse movimento, pelos obstáculos que foi colocando, né? (Dorothy). 

Pesquisadora: Você não analisa, você apenas segue? 

É. Olhe, essa foi a região que eu mais... Depois que eu saí lá da minha região, onde a 

gente ocupou a terra na bala, aí eu vim pra essa. Essa foi a região que eu mais tive 

obstáculos. Foi mordida de cobra, sofri um acidente na BR, teve esses caras que 

assaltaram e me amarraram. Aí teve esse outro da lista, pra morrer. Então essa é a 

região que mais teve obstáculos (Dorothy). 
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Vozes e dinâmica de vida revelam não haver tempo de parada ou análise quanto às 

humilhações e riscos vividos. Domingues e Rosa (2014) afirmam que o sentimento de 

humilhação social causado pela desigualdade de classe é comum aos pobres da cidade e do 

campo. Este tipo de violência passa despercebido a nossos olhos e atinge diretamente 

militantes do MST, conforme identificamos no eixo militância. A superação aqui ocorre em 

um plano coletivo. Nesta via, vida e morte são destinos anunciados por Olga quando fala 

sobre as queixas e preocupações da sua figura materna:  

Porque assim, quando sabem da notícia que mataram um companheiro. Ah, minha 

mãe...É as ambulâncias fazendo a linha, porque ela passa mal. Então eles não 

concordam, mas não é nada contra o movimento. É contra a violência que ele sabe que 

a gente que é da militância corre o risco. Mas a gente vai morrer qualquer dia mesmo, 

de qualquer forma. Então se é de eu morrer como covarde, eu vou, optei por morrer na 

luta. E ela mesma diz. Às vezes eu digo: “mamãe, entenda, essa foi a vida que eu 

escolhi pra mim”, aí ela diz: “e a morte também” (Olga). 

Enquanto isso as participantes dos outros setores do MST não relatam situações de 

risco ou vulnerabilidade. Evidenciamos recomendações e cuidados frente aos desafios da 

função do militante: 

Ah, minha família sempre diz: cuidado na mobilização, não fique perto da polícia, 

não fique na frente, fique sempre atrás. O Cuidado é mais uma questão da segurança, 

né? (Maria Haydée). 

 

4.3.2 “O boicote” - Acesso a créditos rurais e políticas públicas para o campo.   
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Aqui problematizamos o acesso a terra, suas condições de trabalho e produção. Dois 

temas centrais ganham visibilidade nas falas das participantes: dificuldades de acesso a 

créditos rurais e políticas públicas para o campo.  

Pesquisadora: Como você avalia o uso de créditos rurais? 

Eu avalio... Porque é tudo de caso pensado mesmo, entende? Coloca, dar terra, mas 

não tem as condições de trabalho, entende? Não tem um sistema ali irrigado que você 

produza todo ano. É já pra dizer assim: o governo desapropriou tal área, mas não deu 

certo, a gente não teve condições.  Os outros lá fora, que não entendem que eles não 

tiveram, aí dizem: oh, aquilo é um bando de vagabundo (Olga Benário). 

O discurso acima nos convoca pensar que, o acesso a terra via reforma agrária não 

garante autonomia, sustento e capacidade de produção plena no campo. Trabalhadoras e 

trabalhadores estão submetidos às precárias condições de produção na agricultura familiar e 

ainda dependem dos períodos de chuvas e estiagem. Tal situação obriga os acampados e 

assentados a venderem sua mão de obra às empresas locais. (Re)ativando assim um possível 

“fracasso” premeditado pelo governo e legitimado pelo social:  “oh, aquilo é um bando de 

vagabundo”. E como tal questão se apresenta para as mulheres militantes? 

No universo pesquisado, apenas duas participantes das seis declaram ter acesso a 

créditos rurais. Mesmo com acesso, estas se queixam da pouca autonomia econômica quanto à 

escolha e o tipo de crédito disponibilizado pelo banco. Este é ofertado para fins e atividades 

reduzidas no campo, sem necessariamente contemplar as necessidades reais do agricultor. Tal 

decisão acaba por interferir na capacidade de produção. Sobre isso fala Rosa Luxemburgo e 

Olga:  
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Você vai pegar seu crédito e você vai pagar – então se você diz: eu quero cano pra 

fazer irrigação e eles lá colocam: armazenagem. Por isso até um banco já foi 

processado por um grupo de mulheres, porque eles não querem fazer o que a gente 

necessita, querem fazer o que manda a burocracia do governo. Já traz o modelo pronto 

e enfia na cabeça dos agricultores. E como a mídia tem muita influência, então, muitas 

vezes consegue fazer a cabeça do agricultor (Rosa). 

Mas as políticas de crédito de agricultura, dar por um lado, toma por outro. Sempre 

falta alguma coisa, porque tem tudo assim pra dizer que a agricultura não deu certo 

(Olga). 

 

4.3.3 “Pra não dizer que não falei das flores” - Lutas e reivindicações no Rio Grande 

do Norte.   

Ao final de cada entrevista a pesquisadora perguntava sobre as lutas e as 

reivindicações das mulheres do MST no RN. Apenas Rosa Luxemburgo e Maria Aparecida 

retomam fragmentos de suas vidas articuladas à história do Movimento. As outras quatro 

participantes disseram não saber ou não se lembrar de tais marcos. Como tal registro não foi 

feito na ordem dos afetos e nas lembranças dessas mulheres que ocupam lugares de destaque e 

referência no movimento? Como podemos compreender esse não saber frente a tantas lutas, 

enfrentamentos e desencontros na história de cada militante? Fatos esses já revelados 

anteriormente nos eixos militância, família e trabalho. O que não se registrou nas lutas dessas 

mulheres? Tal registro foi feito por cada história de vida narrada ao longo da pesquisa. 

Estávamos atentos a cada nova narrativa produzida. Esperamos que cada fala, ato e sentido 

permita emergir o reconhecimento de tais feitos.  
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No Rio Grande do Norte as lutas e reivindicações das mulheres no movimento foram 

resgatadas por Rosa e Maria. Elas trazem que fizeram muitas mobilizações, caminhadas para 

a governadoria, para o INCRA, com uma pauta sobre as necessidades da mulher no MST. 

Participaram com outras entidades, também em caminhadas na cidade de Mossoró.  

Reivindicaram em Brasília sobre a educação do campo, no governo de Fernando Henrique 

Cardoso.  

Passamos 40 dias lá em frente ao Palácio até conseguir essa audiência. Uma coisa 

muito importante que a gente faz é o encontro sem-teto, porque vêm as mães, vêm as 

educadoras, as mães liberam seus filhos pra participar, passar 3 dias no encontro de 

sem-terrinha. Chegamos a ter 300 crianças. E bem significativas são as lutas, às vezes 

até com violência, reflexão e nós estamos ali, mandando as crianças ou nós entregando 

flores. (...) Para que eles fiquem mais calmos, chamando eles através do diálogo, da 

discussão (Rosa Luxemburgo). 

Neste campo de luta a violência e a repressão buscavam anular e amordaçar as vozes 

desse coletivo. As flores enviadas convocavam um tempo de fala e negociação entre 

militantes e governo, onde as crianças junto com as mulheres se apresentavam como uma 

estratégia de sensibilização no cenário de tensão. O que remete um trecho da música de 

Geraldo Vandré – Pra não dizer que não falei das flores: “Pelos campos há fome em grandes 

plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, 

e acreditam nas flores vencendo o canhão”. (Vandré, 1968). 

No cenário nacional elas relembram do aniversário dos 20 anos do movimento sem-

terra no Rio Grande do Sul, evento esse resgatado com afeto por Rosa: “foi uma coisa assim 

lindíssima, uma coisa onde foi fabricado tudo, alimentação, pão, a padaria estava lá, a 

alimentação vinda de todos os assentamentos. Então isso foi fundamental para debate”. O 
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Fazer coletivo aqui é sinalizado como elo e potência para os militantes. O alimento da luta 

simbolicamente representado por pão e formação política.  

Já no RN, o projeto “Sim eu Posso” ganhou destaque na fala da militante Rosa. Tal 

projeto foi inspirado no método cubano de alfabetização e se organizava a partir de tele-aulas 

mediadas por um educador que auxiliava no processo educativo. A Secretaria de Educação do 

Estado do RN produziu os materiais didáticos, os CD’s e as cartilhas. Ofertava também uma 

ajuda de custo aos educadores parceiros do programa. O MST se apresentou como um 

parceiro de tal iniciativa. 

Pesquisadora: Em que ano isso aconteceu?  

Isso aconteceu... não muito longe. Aconteceu, acho que em 2008. Em 2008 a gente já 

estava com os projetos aqui com os cubanos. Uma coisa importante que me aconteceu 

foi eu acompanhar esses cubanos. Eles vieram e ficaram trabalhando conosco com 

esse projeto, e eu fique na responsabilidade de acompanhá-los no trabalho. Então foi 

muito significativo o modo que eles trabalham a educação. Acabam o analfabetismo. 

O importante pra gente foi que o estado sem muito conhecimento queria fazer um 

projeto de alfabetização e a gente levou a proposta de trabalhar com o “Sim, eu 

posso”. Eles fizeram vista grossa e passou, o negócio passou. Entendeu? (Rosa 

Luxemburgo). 

De acordo com as participantes, as mulheres no RN estão conseguindo um espaço. O 

governo estadual criou uma secretaria para a juventude e para as mulheres, sendo esta uma 

reivindicação antiga das militantes do movimento. Visualizamos ao longo da pesquisa os 

espaços da casa, do campo de produção – agricultura, família e educação, os cenários de lutas 

na militância regional e sua representação nacional. Torna-se evidente também uma 
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disponibilidade do MST na participação e construção de uma política para o campo, que 

inclua educação, formação e renda:  

Nós lutamos por uma educação diferenciada, por formação mesmo e por condições em 

que a mulher possa produzir... por exemplo: na área mesma de trabalho, na produção, 

Nos assentamentos não existe nenhum projeto voltado para as companheiras... Nós 

lutamos muito. A gente chegou a elaborar o projeto e que o governo retirou das nossas 

contas, que era voltado para a produção das mulheres nos assentamentos. Era o 

“Apoio Mulher”. A ideia era que as mulheres que não são chefes de família pudessem 

ter sua renda própria dentro dos assentamentos e ajudar aos companheiros (Rosa 

Luxemburgo).  

A ideia desse projeto era que a mulher assentada e acampada pudesse conciliar o 

trabalho doméstico com uma produção de renda no campo. A proposta não recebeu apoio do 

governo estadual e mais uma vez o boicote retoma esse cenário. De acordo com as militantes, 

muitas mulheres nos assentamentos destinam seus investimentos ao cuidado da casa e dos 

filhos. Tal questão apareceu recorrente na construção dos dados nos eixos: militância, família 

e trabalho.  

 

4.3.4. Sobre os Sentidos, o coletivo e a intervenção: processo de devolução dos dados. 

Quanto ao processo de devolução da pesquisa para as militantes e para o MST, 

pensamos que esse processo deve ser construído com as participantes. Tal devolução 

permitirá tornar visível para as mulheres participantes e o seu movimento as vozes dessa 

militância política e suas implicações para o gênero, a partir dos sentidos produzidos.  

Desse modo, ao término da entrevista, a pesquisadora lançava uma questão: como 

você imagina e deseja receber o resultado do nosso estudo?  Estas falavam sobre uma 
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devolução para todo o MST, incluindo seus núcleos – frente de massa, educação, gênero, 

saúde, produção e coletivo de juventude.  Almejamos junto com as mulheres militantes a 

construção de um evento com o movimento. Estas solicitaram uma devolução de caráter 

interventivo, pois desejam convocar outras mulheres assentadas e acampadas que hoje não 

exercem uma participação política ativa no movimento. Desse modo, dialogar sobre os dados 

construídos e a experiência vivida na pesquisa por mulheres militantes e pesquisadora, 

permitirá acessar um conhecimento comum, passível de ser compartilhado pela via da 

experiência na tentativa de produzir novos enfrentamentos neste coletivo. Neste sentido, 

Passos e Kastrup (2014) pontuam que a relação na pesquisa entre pesquisador e participante, 

não diz apenas de uma transmissão de informações, “mas de acesso à experiência singular do 

entrevistado que se atualiza na situação da entrevista” (p. 210).   

Aguardamos assim um tempo para o encontro e devolução dos dados neste coletivo 

pesquisado, o que dependerá da disponibilidade das militantes e da agenda do movimento.  
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5. Considerações Finais 

 

Neste estudo investigamos a produção de sentidos sobre a militância política, a família 

e o trabalho de mulheres militantes vinculadas ao MST/RN. Fomos assim guiadas por 

inquietações e questões quanto às relações existentes entre o MST, as questões de gênero e a 

militância política no RN.  

Fazendo um resgate dos sentidos sobre a militância política destacamos: contribuição, 

esperança, reconhecimento, transformação, conscientização e luta. Tais sentidos evidenciam 

um jogo discursivo de positivação da vida, das conquistas de uma formação, de um novo 

lugar enquanto mulher.  Os sentidos da militância vêm justificados pelo investimento coletivo 

de luta, não só pelo acesso à terra, mas por conquista de direitos sociais. Tais repertórios 

deflagram a produção de uma militante sempre pronta para luta de acordo com os princípios 

do MST.  

Apesar das nomeações, olhares sociais e repressões, as militantes não recuam da luta. 

Investem na militância e na desconstrução nos papéis de gênero, rompendo assim com os 

lugares destinados às mulheres: a casa, os filhos e a agricultura familiar. O MST se interpõe 

com um agenciamento discursivo que contribui para produzir nessas mulheres não apenas 

vias ao exercício da participação política: produziu vias de exercer-se com sujeitos coletivos e 

de direito.  

Identificamos também que novos sentidos emergem a partir dessa tensão: a luta por 

direitos sociais e coletivos, o processo de formação política como elemento de sustentação e 

construção de identidade militante e a luta contra o patriarcado. Já por meio do uso das linhas 

narrativas, percebemos os motivos elencados pelas mulheres sobre sua entrada na militância 
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política: os convites, a necessidade de acesso à terra, a necessidade de militar e entrada da 

família no MST. 

Quanto aos objetivos específicos, buscaram identificar as permanências e rupturas em 

relação ao papel feminino no âmbito familiar das mulheres militantes. Frente a isso partimos 

inicialmente das primeiras associações produzidas pelas mulheres sendo estas: porto seguro, 

pilar, base sólida e tudo. O sentido família deflagrou um tempo de parada dos investimentos 

afetivos e apego. Tempo de pouso, onde os vínculos são construídos e nutridos por seus 

membros, pais, esposo e filhos. Contudo, longe de constituir apenas um grupo, a família é 

organizada em uma estrutura hierarquizada, centrada no princípio de dominação patriarcal. 

Destacamos aqui a família nuclear e a família MST.   

Os discursos produzidos evidenciam aqui rupturas em torno do papel feminino por 

meio da dificuldade em conciliar suas atividades de rotina da casa com as do movimento. 

Nesta via, atentos ao grau de participação das mulheres nas decisões familiares, podemos 

também identificar que estas ocupam lugar de destaque e relevância na sua estrutura familiar, 

inclusive adotando práticas de decisões discutidas no plano coletivo da militância para o 

âmbito doméstico. Assim, a construção dessa participação política das militantes não está 

dada, mas é negociada, posta em um campo de tensões e de lutas constantes nos diversos 

espaços de representatividade. 

Evidenciamos também permanências em torno de um papel social construído para as 

mulheres, que reitera os cuidados domésticos como próprio de um suposto universo feminino. 

As mulheres militantes permanecem nas atividades de cuidar da casa e dos filhos, apesar da 

ajuda de familiares e companheiros, estas ocupam lugares de referência para seu núcleo 

familiar e para o MST.   
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O referido estudo buscou ainda investigar o posicionamento discursivo das militantes 

em torno do trabalho. A partir disso apresentamos os sentidos produzidos: tudo, 

transformação e sobrevivência. O trabalho é apresentado aqui como um elemento de 

transformação, que permite a sobrevivência e enobrece a vida de cada mulher: trabalho no 

campo, na educação e na militância. 

Os sentidos do trabalho foram construídos frente cada história de vida. Tais falas são 

datadas e localizadas na sua relação com a militância e o seu contexto familiar. As militantes 

apresentam uma relação de pertencimento com o campo e a reafirmação de identidade – 

agricultora e educadora. O coletivo, a ajuda e solidariedade dos companheiros e familiares 

tornam-se presente nas relações de produção no campo. Apesar disso, destacamos que o 

acesso à terra via reforma agrária não garante autonomia, sustento e capacidade de produção 

plena ao homem do campo. Estes estão submetidos às precárias condições de produção na 

agricultura familiar e ainda dependem dos períodos de chuvas e estiagem conforme revelam 

os dados. 

Ademais, sinalizamos questões que ficam para novos estudos, como a relação da 

militância e a geração. Identificamos também o desejo de formação de novas militantes para 

ocupar as funções das militantes mais experientes no movimento, que passariam a ficar na 

retaguarda. Em seguida a aposentadoria como uma via possível para retorno a terra, e ainda o 

desejo de investir na formação profissional e que esta venha somar à suas atividades no 

movimento. 

Frente às recomendações feitas para uma mulher que deseja entrar na militância 

política no RN, fomos surpreendidos, na verdade convocados, por discursos do tipo: “Ela tem 

que vir com vontade de conhecer... de estudar”; “ que ela se desafie e venha”; “sem medo de 

ser povo”. O desafio foi lançado, a vontade de conhecer despertada e o medo de ser povo 

descontruído pela vivência com as mulheres militantes. Agora sem medo do que nossa 
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implicação possa produzir neste campo de análise, frente ao plano dos afetos finalizamos esta 

dissertação.   
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LINHA DE PESQUISA – PSICOLOGIA E PRÁTICAS SOCIAIS 

 

 

DATA DA ENTREVISTA: _____/_____/_____ 

LOCAL DA ENTREVISTA: 

__________________________________________________ 

PESQUISADORA: 

______________________________________________________ 
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1. DADOS GERAIS 

1.1. ENTREVISTADA: 

_________________________________________________________________ 

1.2. ENDEREÇO DA ENTREVISTADA: 

___________________________________________________ 

1.3. DADOS SOCIOECONÔMICOS: 

Idade  

Estado civil Solteira (    )    Casada (    )    União estável (    )     

Separada (    )    Viúva (    )    Outro: ______________________ 

Número de filhos  

Religião Católica (    )    Evangélica (    )    Espírita (    )    Umbanda (    )    

Candomblé (    )    Sem religião (    )    Outra: _____________________ 

Renda pessoal  

Renda familiar  

Bens que possui Rádio (    )    Televisão (    )    Telefone celular (    )     

Geladeira (    )    Fogão a gás (    )    Aparelho de som (    ) Computador (    

)    Serviço de internet (    )    Moto (    )    Carro (    ) 

Escolaridade Ensino fundamental incompleto (    ) 

Ensino fundamental completo (    ) 

Ensino médio incompleto (    ) 

Ensino médio completo (    ) 

Ensino superior incompleto (    ) 

Ensino superior completo (    )                                       Pós graduação (      

) 

Participação política e social Sindicato rural (    )    Associação (    )    Cooperativa (    ) 

Movimento social (    )    Grupo religioso (    )    Outro: _____________ 

Setor de participação no 

MST 

 

Tempo de Militância e 

região de atuação 

 

 

1.4. PESSOAS DA FAMÍLIA 

Com quem mora (descrever por grau de parentesco com a entrevistada, sexo e idade): 
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Parentesco Idade Sexo 

   

   

   

   

   

   

   

 

2. QUESTÕES SEMI-ESTRUTURADAS 

BLOCO I – MILITÂNCIA POLÍTICA 

 Que sentido a militância política tem para você? 

  O que levou (motivou) sua entrada na militância política no MST? 

 Você participou da luta pela conquista do assentamento? Como foi sua 

participação? 

 Você participou ou participa de encontros ou cursos de formação política? Como é 

sua participação? O que te chama a atenção nesses eventos? 

  Você participa de algum movimento social, associação/cooperativa ou entidade de 

luta? Como é sua participação? (ficar atento se essa participação está focada em 

instâncias dentro e fora do assentamento). 

  O que você acha da participação das mulheres nos movimentos sociais, 

associações/cooperativa e entidades de luta? 

  O que mudou em sua vida depois que começou a participar de movimento social, 

associação/cooperativa ou entidade de luta? (explorar se essas mudanças 

representam ganhos e têm relação com o trabalho, família, conquistas pessoais e/ou 

coletivas, reconhecimento). 

  Quais as dificuldades que você enfrenta em participar de movimentos sociais, 

associações/cooperativa e entidades de luta? (explorar: 1 - se tais dificuldades têm 

relação com questões familiares, se conflitos na esfera familiar são gerados por 

conta da participação política; 2 - se tais dificuldades têm relação com a dimensão 

de gênero, por se tratarem de mulheres). 

  Que atividades você desenvolve na função de militante no MST? 
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  Que recomendação você faz para uma mulher que deseja entrar na militância 

política no MST?  

 Que lugar a militância política ocupa na sua vida hoje? 

 

BLOCO II – PAPEL FEMININO E UNIDADE FAMILIAR 

 Que sentido a família tem para você? 

 Como é sua vida em família? (explorar aspectos gerais de convivência e 

relacionamento) 

 Você participa da tomada de decisões de assuntos que envolvem sua família? Se 

sim, como é sua participação? Se não, por quê? (estar atento ao grau de 

participação das mulheres nas decisões familiares) 

 Você acha que por ser mulher, é tratada de modo diferente pelos seus familiares? 

Como é esse tratamento? 

 Que tarefas são de sua responsabilidade na família? (explorar se há uma divisão 

social de funções a partir da dimensão de gênero, ou seja, quem faz o quê nas 

atividades domésticas). 

 Você recebe alguma ajuda para realizar suas tarefas em casa? De quem e como é 

essa ajuda? 

 Você acha que ao longo de sua vida na sua família, mudou alguma coisa em 

relação às suas tarefas ou ao seu trabalho? Se sim, a que você atribui essa 

mudança? Se não, por quê? (explorar aqui, numa dimensão temporal, algumas 

permanências ou rupturas em torno do papel feminino na unidade familiar, ficar 

atento se essas mudanças surgem a partir do casamento ou da chegada de filhos). 

 Você se sente valorizada ou reconhecida pela sua família? Se sim, como é essa 

valorização? Se não, por quê? (ficar atento para o tema da invisibilidade 

femininaem torno das atividades produtivas e reprodutivas, bem como da 

dimensão de gênero). 

 Que impacto a militância política produziu ou produz nas suas relações familiares? 

 

BLOCO III – MODOS DE INSERÇÃO NO TRABALHO E 

AGRICULTURA FAMILIAR 
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 Que sentido o trabalho tem para você? 

 Você participa do trabalho na agricultura? Como é sua participação? (explorar 

aqui a divisão do trabalho na unidade familiar produtiva) 

  Você acha que por ser mulher, suas tarefas na agricultura devem ser diferentes? 

Por quê? 

  Você acha que seu trabalho na agricultura é valorizado? Por quê? (ficar atento ao 

tema da invisibilidade do trabalho feminino) 

  Qual a importância que o trabalho na agricultura tem para sua vida? (ficar atento 

aos limites e conquistas que o trabalho na agricultura tem para as mulheres, 

especialmente de autonomia em relação a conquistas econômicas e subjetivas) 

  Você participa de alguma decisão sobre:  

1) O que plantar? Sim (    )    Não (    )    Por quê? 

2) Como usar os créditos? Sim (    )    Não (    )    Por quê? 

3) Estabelecer preço e comercializar? Sim (    )    Não (    )    Por quê? 

  Depois que você veio morar no assentamento, seu trabalho mudou? Como era 

antes e como é hoje? (explorar como a vida das mulheres se modificou em relação 

ao trabalho com a mudança para o assentamento) 

  Você realiza outro tipo de trabalho ou atividade além da agricultura? Qual? 

(explorar as atividades não-agrícolas desenvolvidas pelas mulheres) 

  Qual a importância que esse outro trabalho tem para sua vida? (ficar atento aos 

limites e conquistas que o trabalho fora da agricultura tem para as mulheres, 

especialmente de autonomia em relação a conquistas econômicas e subjetivas). 

 Gostaria de falar sobre alguma questão não abordada ao longo da entrevista ou 

retomar pontos trazidos nos eixos acima (militância, família e trabalho)? 
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Apêndice B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Produção de sentidos sobre a 

militância política de mulheres vinculadas ao MST no RN” que está sendo realizado pela 

mestranda Antonimária Bandeira de Freitas Oliveira e orientado pelo Prof. Dr. Jáder Ferreira 

Leite. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade.  

Essa pesquisa objetiva investigar a produção de sentidos sobre a militância política de 

mulheres vinculadas ao MST no Rio Grande do Norte, assim como identificar as 

permanências e rupturas em relação ao papel feminino no âmbito familiar das mulheres 

militantes e investigar o posicionamento discursivo das militantes em torno do trabalho. 

Caso você decida aceitar o convite, você será submetido(a) aos seguintes 

procedimentos: aplicação de um Roteiro de Entrevista semi-estruturado que será realizado 

com a utilização de aparelho de gravação auditivo e da devolutiva de pesquisa.  

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, já que os instrumentos de 

acesso aos dados corresponderão apenas a questionários e discussão dos resultados e haverá a 

manutenção do sigilo das informações acessadas e de identidade de todos os participantes. 

Caso sinta-se mobilizado ou degastado emocionalmente no decorrer da entrevista, serão 

realizados intervenções psicológicas, imediatamente, pela pesquisadora.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: estará participando de um 

espaço para reflexão acerca da militância politicas de mulheres vinculadas ao MST no 
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RN,como também apontar como as lutas sociais para mulheres em contexto rural podem 

implicar ganhos de autonomia e reposição das relações de força. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar voluntários. 

Se você tiver algum gasto devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, 

caso solicite e seja comprovado que decorreu de sua participação em qualquer fase desta 

pesquisa. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar a mestranda Antonimária Bandeira de Freitas Oliveira no 

endereço Rua Ilíria Tavares Galvão, nº 46, Tirol, Natal – RN, CEP 59022-460 ou pelos 

telefones (84) 8809-2869 ou ainda pelo email: antonimariafreitas@yahoo.com.br. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Produção de 

sentidos sobre a militância política de mulheres vinculadas ao MST no RN”. 

 

Participante da pesquisa: 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, ___________________________________, 

de forma livre e esclarecida, autorizo e manifesto interesse em participar da pesquisa. 

 

Assinatura da participante da pesquisa: _______________________________________ 

Local: __________________________ 

Data: ____/____/____. Horário: ________. 

 

Pesquisadora responsável: 

Assinatura da pesquisadora: _________________________________________________ 

Assinatura do Orientador: _________________________________________________ 

 

Apêndice C 
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Mapa – Militância Política 

Participante 01: 

“É... o sentido de contribuir com a reforma agrária né, com a classe trabalhadora. De certa 

forma, ajudar as famílias que estão aí necessitando de terra para trabalhar, desenvolver sua 

auto sustentação”. 

Mapa 1: A militância política para Doroty 

Objetos 
Primeiras 

associações 

Explicação das 

associações 

 

Qualificadores 

 

 

Que sentido a 

militância política 

tem para você? 

 

É... o sentido de 

contribuir com a 

reforma agrária né, 

com a classe 

trabalhadora 

 

Novos  

De certa forma, ajudar 

as famílias que estão aí 

necessitando de terra 

para trabalhar, 

desenvolver sua auto 

sustentação”. 

 

desenvolver sua 

auto sustentação 

 

Mapa – Família  

Participante 01: 

“É meu porto seguro. Minha família é meu porto seguro, é. Quando eu paro minha militância 

é onde eu me apego, é onde eu acho que tenho que dar minha parcela de contribuição 

também. Eu tenho duas famílias na realidade, para mim”. 

 

Mapa 2: A família para Doroty 

Objetos Primeiras associações 
Explicação das 

associações 

 

Qualificadores 

 

 

 

Que sentido a 

família tem para 

você? 

 

 

 

É meu porto seguro. 

Minha família é meu 

porto seguro, é. 

Quando eu paro minha 

militância é onde eu me 

apego, é onde eu acho 

que tenho que dar 

minha parcela de 

contribuição também.  

Eu tenho duas 

famílias na 

realidade, para 

mim. 

 

Das duas famílias. 

Porque tem dois 

sentidos né. Essas 

duas famílias para 

mim.  

 

Aconchegante 

 

Podar e não poder 

falar.   

Mapa – Trabalho 
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Participante 01: 

É, agora eu comecei. Eu penso esse ano fazer três tipos de tarefas, voltada ao trabalho. Já 

comecei criar os porcos, cuidando das abelhas, mas como eu tô vendo essa história do inverno 

muito fraco, comecei a criar uns porcos e quero também fazer um projeto de apicultura, isso 

eu to organizando um tempo pra isso. Como eu to achando que to ficando já velha, então 

tenho que me dedicar a uma coisa já pra guardar pra velhice, senão vai chegar a velhice e não 

vai ter nada pra pagar os planos de saúde, né? Que virão pela frente. Então, to pensando em 

trabalhar nesses três tipos de cultura e me dedicar também à militância. Vou fazer um 

planejamento ainda pra essas atividades. 

 

Mapa 1: O trabalho para Doroty 

Objetos 
Primeiras 

associações 

Explicação das 

associações 

 

Qualificadores 

 

 

Que sentido o 

trabalho tem para 

você? 

 

É, agora eu comecei. 

Eu penso esse ano fazer 

três tipos de tarefas, 

voltada ao trabalho. Já 

comecei criar os porcos, 

cuidando das abelhas, 

mas como eu tô vendo 

essa história do inverno 

muito fraco, comecei a 

criar uns porcos e quero 

também fazer um 

projeto de apicultura, 

isso eu to organizando 

um tempo pra isso. 

Como eu to 

achando que to 

ficando já velha, 

então tenho que 

me dedicar a uma 

coisa já pra 

guardar pra 

velhice, senão vai 

chegar a velhice e 

não vai ter nada 

pra pagar os 

planos de saúde, 

né? Que virão 

pela frente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice D 
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Setores do MST 

Ondem Setores Função 

1 Frente de Massa Responsável pela formação dos grupos de famílias, 

que inclui a realização dos trabalhos de base e 

conscientização que se desenvolve nos 

acampamentos, enfrentamentos, manifestações, 

negociações, na conquista da terra.  

2 Formação Responsável pela formação sociopolítica dos 

acampados, assentados e militantes.  

3 Educação  Busca dar repostas às necessidades educacionais nos 

acampamentos e assentamentos. Tem como objetivos 

é a erradicação do analfabetismo nas áreas, a 

conquista de condições reais para que toda criança e 

adolescente esteja na escola, isso implica na luta por 

escolas de ensino fundamental e médio dentro dos 

assentamentos, a capacitação dos professores.  

4 Produção Priorizar o investimento na formação dos Sem Terra e 

dos assentados para sua qualificação profissional, 

tendo em vista as transformações da estrutura 

produtiva. 

 

5 Comunicação Tem o papel de construir os próprios meios de 

comunicação do Movimento, tanto com caráter mais 

interno quanto mais externo, assim como se 

relacionar e fazer a ponta entre a organização com os 

demais meios de comunicação. 

 

6 Projetos Tem como tarefa central a busca permanente da auto-

sustentação do Movimento, dentro de uma estratégia 

de captação de recursos que se fundamente na busca 

permanente por autonomia. 

7 Gênero  Tem a tarefa de estimular tal debate nas instâncias e 

espaços de formação, de produzir materiais, propor 

atividades, ações e lutas que contribuem para a 

construção de condições objetivas para participação 

igualitária de homens e mulheres, fortalecendo o 

próprio MST. 

 

8 Direitos Humanos Tem o papel de defender juridicamente os militantes 

do Movimento, resistindo ao processo de luta contra a 

criminalização e a violência que atingi os 

movimentos sociais. Além disso, tem a tarefa de 

interceder juridicamente nos processos ligados às 

políticas de Reforma Agrária junto aos setores do 

Estado.  

 



121 
 

9 Saúde Tem o papel de pressionar o Estado para este que 

cumpra com sua função nas áreas de assentamentos e 

acampamentos, e que implemente políticas públicas 

de soberania, segurança alimentar, de condições de 

vida dignas, como medidas preventivas às doenças. 

 

10 Finanças Responsável pela tarefa de angariar recursos e de 

prestação de contas. 

 

11 Relações 

Internacional  

Tem o papel de articular a solidariedade nas lutas, 

contribuir com as lutas de todos os povos e despertar 

e aprimorar, junto base social. 

Fonte – MST (2015) em http://www.mst.org.br/quem-somos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


