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O Espaço Da Mulher Na Luta Pela Terra No Interior Do Paraná: 
A Percepção Das Assentadas Do Município De Terra Rica – Pr. 

Resumo: O artigo tem como tema a participação feminina na luta pela terra no interior do 
Paraná. Apresenta pesquisa realizada no primeiro semestre de 2014 com mulheres que 
moram nos assentamentos localizados no município de Terra Rica, Paraná. Teve por 
objetivo discutir a percepção destas mulheres sobre sua participação na luta pela terra e nos 
assentamentos. A pesquisa pôde constatar que compreensão das mulheres assentadas 
sobre seu espaço de participação não é homogênea, mas composta a partir das relações 
sociais e de gênero construídas historicamente, que sustentam a definição dos papeis 
atribuídos socialmente à mulher e ao homem. 

Palavras-chave: GÊNERO. LUTA PELA TERRA. 
PARTICIPAÇÃO FEMININA. 

Abstract: The article has as subject the feminine participation in the fight for the land in the 
interior of the Paraná. It presents research carried through in the first semester of 2014 with 
women who live in the rural settlement located in the Rich Land city, Paraná. It had for 
objective to argue the perception of these women on its participation in the fight for the land 
and the rural settlement. The research could evidence that understanding of the women 
seated on its space of participation is not homogeneous, but composed from constructed the 
social relations and of sort historically, that they support the definition of the papers attributed 
socially to the woman and the man. Word-Key: Sort. Fight for the Land. Feminine 
participation 

Key-words: GENRE. THE STRUGGLE FOR LAND. FEMALE 
PARTICIPATION. 

1. INTRODUÇÃO 

O movimento organizado pela terra é hoje reconhecidamente um dos mais expressivos 

exemplos de participação e luta em nossa sociedade. Esse movimento é composto por 

diferentes sujeitos, homens e mulheres, que desempenham diferentes funções dentro da 

organização e há dentro do movimento preocupação que essa participação seja equivalente, 

no entanto, a forma de participação se altera após o processo da conquista da terra, ou seja, 

nos assentamentos a dinâmica interna assume novos contornos o que favorece a 

diferenciação por gênero. Nesse sentido, considerando que a diferença entre gêneros, 

conforme Carloto (2001), se manifesta porque há uma  desigual distribuição de 
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responsabilidade na produção social, distribuição esta, que a sociedade determina de 

maneira alheia à vontade de cada indivíduo, acreditamos que dentro dos assentamentos 

conquistados pelo movimento de luta pela terra essa diferenciação de gênero se efetiva de 

forma mais clara. Desta forma este trabalho tem como objetivo discutir a percepção das 

mulheres moradoras em assentamentos do município de Terra Rica, Paraná, sobre sua 

participação na luta pela terra e nos assentamentos. Para tanto, realizamos  uma revisão 

bibliográfica sobre  o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, bem como, nos 

aproximamos da temática sobre gênero para então realizarmos uma pesquisa qualitativa de 

fonte primária junto às mulheres dos assentamentos do município de Terra Rica e 

discutimos as falas e as percepções resultantes da pesquisa. 

 

2.  MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST) E A 
PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS ASSENTAMENTOS 

 

A gênese e trajetória do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é inerente 

ao processo histórico de resistência do campesinato brasileiro. Trata-se, então, da 

continuação da história de luta pela terra.  Os fatores políticos e econômicos são 

fundamentais para a compreensão da natureza do MST.  Como afirma Fernandes (2000), as 

lutas camponesas sempre estiveram presentes na história do Brasil. Os conflitos sociais no 

campo não são restritos a essa época. As ocupações de terras realizadas pelo Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e por outros movimentos populares, 

caracterizam-se por ações de resistência à intensificação da concentração fundiária e contra 

a exploração, somando-se assim a uma luta histórica na busca contínua da conquista da 

terra e de trabalho, com condições dignas de vida e de uma sociedade justa.  A formação 

histórica do Brasil desde seu início é marcada com a chegada do colonizador europeu, há 

500 anos, invadindo o território indígena e escravizando-os. Já no período de invasão 

colonizadora, inicia-se a luta de resistência dos povos indígenas que opõem-se e resistem 

ao genocídio histórico. E é no processo histórico de resistência que as lutas subsistem e se 

intensificam. Os camponeses ou trabalhadores do campo sempre tiveram que enfrentar 

grandes latifundiários, coronéis, grileiros e se opor ao Estado, como principal representante 

da classe dominante. Nos meados do século XX, surgem as ligas camponesas1, outras 

                                                
1
A formação das Ligas Camponesas começou por volta de 1945. Neste ano acabava a ditadura do 

governo Vargas, que durou 10 anos. As Ligas foram uma forma de organização política de 
camponeses proprietários, parceiros, posseiros e meeiros que resistiram à expropriação, à expulsão 
da terra e ao assalariamento. Foram criadas em quase todos os estados e organizaram dezenas de 
milhares de camponeses. Elas tinham o apoio do Partido Comunista Brasileiro, do qual eram 
dependentes. Em 1947, o governo Dutra declarou o PCB ilegal e com a repressão generalizada, as 
Ligas foram violentamente reprimidas, muitas vezes pelos próprios fazendeiros e seus jagunços. 
(Fernandes, 2000) 
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formas de associações e sindicatos dos trabalhadores rurais, como novas formas de 

organização na luta pela terra e pela reforma agrária. Conflitos constantes e contínuos 

aconteciam em diferentes regiões do país, contribuindo para a formação camponesa no 

princípio da segunda metade do século XX.  Entre estes, como descreve Fernandes (2000) 

estão as lutas dos posseiros e dos pequenos proprietários para resistirem na terra; as lutas 

dos arrendatários; dos colonos, juntamente com as lutas dos trabalhadores assalariados.  

Eram realizados encontros e congressos dos camponeses, acontecia, portanto, o 

desenvolvimento do processo de organização política dos camponeses.  Em meio a esse 

processo o PCB - Partido Comunista Brasileiro, a Igreja Católica, e outras instituições, 

estavam interessados e disputavam o espaço político que surgiu da luta organizada dos 

trabalhadores do campo. Vale salientar, de acordo com Domingues (2007), que nas 

décadas de 1950 e 1960, as Ligas Camponesas lutaram pela Reforma Agrária, e mesmo 

quando extintas pelo golpe de 1964, contribuíram com a criação de uma legislação mais 

favorável para aqueles que lutam pela terra.  

Segundo Caldart (2001) o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra provém de uma 

questão estrutural e histórica no Brasil e nasce das lutas pela terra, retomadas a partir do 

final da década de 1970, especificamente na região Centro-Sul do país, posteriormente se 

expandindo para outros territórios do país. A autora relata que o período de gestação do 

movimento se deu no período de 1979 a 1984, mas foi formalmente fundado no Primeiro 

Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, realizado no estado do Paraná, em 

Cascavel durante os dias 21 a 24 de janeiro de 1984. Atualmente o MST é maior movimento 

social popular organizado do Brasil e, provavelmente, o maior da América Latina. A base de 

atuação do movimento é no meio rural, junto a trabalhadores rurais de diversas origens, 

como pequenos proprietários, assalariados, usualmente de forma informal, e outros ainda de 

origem urbana, moradores de periferias das cidades de diferentes regiões do Brasil. O MST 

tem sua base organizativa situada principalmente no meio urbano, pois suas estruturas de 

coordenação e a produção do material impresso estão localizadas em grandes cidades, 

como São Paulo. A atuação do movimento no meio rural ocorre na assistência aos 

assentamentos e na organização das ocupações nos acampamentos. As ações envolvem 

grandes períodos de lutas, que podem perdurar por anos, obtendo resultado favorável com 

a conquista de um assentamento ou não. O processo até que os integrantes do movimento 

recebam a propriedade para morar, produzir e receberem algum suporte ou subsídio 

financeiro do governo pode ser longo. (Gohn, 1998) 

O MST hoje, próximo de completar 30 anos de organização, está presente em 24 estados 

nas cinco regiões do país e contabiliza cerca de 350 mil famílias assentada, 100 

cooperativas e mais de 1,9 mil associações nos assentamentos. A organização do 

movimento contribuiu também na construção de 96 agroindústrias. A proposta do 
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movimento é que as famílias alocadas nos assentamentos2 permanecem organizadas no 

MST, com continuidade as reivindicações através de outras lutas. A pauta do movimento 

traz além da posse de terras improdutivas para os trabalhadores sem terra, a luta por uma 

política agrária justa, que viabilize o acesso aos meios de produção e comercialização dos 

produtos da terra vinculados ao acesso a direitos sociais básicos para a toda a sociedade. 

(MST, 2013). O processo de apropriação da terra inicia-se com a conquista e posse, no 

entanto, normalmente os latifúndios desapropriados possuem pouca infra-estrutura, sem 

condições apropriadas de moradia, saneamento, energia elétrica, acesso à cultura e lazer, o 

que significa uma luta cotidiana pela sobrevivência, que exige um organização e 

estruturação dos assentamentos. As famílias integrantes do movimento são organizadas 

numa estrutura participativa e democrática com a discussão de diretrizes e orientações para 

que as famílias se organizem por setores com tarefas específicas, como Produção, Saúde, 

Gênero, Comunicação, Educação, Juventude, Finanças, Direitos Humanos, Relações 

Internacionais, entre outros, de acordo com a necessidade e a demanda de cada 

assentamento, acampamento ou estado, através de núcleos regionais, estaduais e núcleo 

nacional. Nas assembleias todos têm direito a voto tanto adultos, jovens, como homens e 

mulheres.Desses núcleos, saem os coordenadores e coordenadoras do assentamento ou 

do acampamento. As instâncias são orientadas a garantirem participação das mulheres no 

movimento, por isso são necessários dois coordenadores, sendo um homem e uma mulher. 

(MST, 2013). 

A proposta do movimento é de continuidade de atuação dentro dos assentamentos, todavia, 

após a desapropriação das terras, quando as famílias já estão assentadas, a luta pela terra 

e os procedimentos de constituição do assentamento trazem novas experiências e formas 

de participação e de sociabilidade entre os assentados. Portanto, de forma diferenciada em 

cada assentamento, acontece uma reorganização das redes de relações pessoais, 

constituindo muitas vezes novas formas de organização, como por exemplo, a articulação 

com associações e sindicatos locais. Nesse sentido é possível afirmar que a presença 

atuante do MST nos assentamentos, após a apropriação das terras, não é homogênea, 

considerando que alguns assentados se desligam gradualmente do movimento. A 

constituição das relações organizacionais, especialmente no que diz respeito ao processo 

legal e produtivo, está vinculada especialmente ao INCRA – Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária.  A Diretoria de Assentamento do INCRA - operacionaliza a 

imissão de posse nas áreas desapropriadas pelo Governo Federal e orienta as ações para a 

                                                
2
A expressão "assentamento" é utilizada para identificar não apenas uma área de terra no âmbito dos 

processos de Reforma Agrária, destinada à produção agropecuária e ou extrativista. É também um 
espaço heterogêneo de grupos sociais constituídos por famílias camponesas, que ganha vida depois 
de desapropriado ou adquirido pelos governos federal e ou estaduais, com o fim de cumprir as 
disposições constitucionais e legais relativas à Reforma Agrária. (MST, 2013) 
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criação, implantação, desenvolvimento, consolidação, propiciando ou favorecendo a 

organização sócio-econômica dos beneficiários e o atendimento aos serviços básicos de 

assistência técnica, crédito rural e de infra-estrutura econômica e social vinculados ao 

Programa Nacional de Reforma Agrária. (INCRA, 2014) 

Na trajetória da organização e consolidação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra a 

participação feminina foi relevante e ativa. Ferrante; Duval; Bergamasso e Bolfe (2013) 

afirmam que a presença feminina foi ativa na intermediação do movimento com o poder 

local. As mulheres também influenciaram a proposição de iniciativas na diversificação 

produtiva. Porém os autores reiteram que a trajetória de constituição dos assentamentos é 

caracterizada por uma discriminação naturalizada, respaldada nas visões patriarcais do 

projeto estatal e configurada no atraso na extensão dos direitos trabalhistas e 

previdenciários às mulheres, e na exclusão, das mesmas, em programas de crédito, 

comercialização e investimentos. Segundo Esmeraldo (2013) a articulação e organização 

das mulheres realizam-se em duas frentes: Uma para ingressarem em movimentos sociais 

rurais (sindical e MST) e outra através da criação de movimentos autônomos de mulheres. A 

autora afirma que a formação da consciência dessa categoria profissional em relação ao 

acesso a direitos teve importante contribuição na função política do movimento sindical de 

trabalhadores rurais, que deste modo instrumentalizou os trabalhadores através da 

informação e da participação nas lutas propriamente ditas, no entanto, a mesma autora 

ressalta que: 

 
No modelo de organização da produção de natureza 
familiar, na lógica institucional, nos dados estatísticos, no 
meio jurídico, nas escolas agrotécnicas e de graduação 
em ciências agrárias e na ação governamental de 
programas voltados para o desenvolvimento rural, o 
trabalho na agricultura é considerado ofício masculino. 
As regras instituídas, seja em documentos, seja inscritas 
nas práticas sociais, são portadoras de senso comum, 
de comportamentos, de modelos que legitimam o 
homem na profissão e privam a mulher do acesso à 
terra, à capacitação e ao reconhecimento do seu 
trabalho nos roçados. A prática e o discurso político no 
movimento sindical não fogem à regra. (ESMERALDO, 
2013) 

 

De acordo com a mesma autora, ainda que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

oriente que a luta de classes é de caráter econômico e unificador  e não considera a 

diferença de gênero, na prática tanto a entidade sindical, assim como o movimento dos 

trabalhadores, respalda a reprodução e defesa do gênero masculino, criando, condições que 

propiciam a acumulação de capital político e social para o homem. Dessa forma este 

mantém sua posição de representante legítimo da classe trabalhadora rural, omitindo, 
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portanto, a formação e a existência de trabalho feminino que se faz representar no mundo 

social de forma diferenciada e sexista e em detrimento do gênero feminino.  Contudo os 

sindicatos constituem um espaço de luta política que também é a porta de entrada para o 

reconhecimento formal do trabalho rural feminino, legitimando e atribuindo à mulher uma 

categorização profissional com a liberação de documentos para o Ministério do Trabalho e o 

Ministério da Previdência Social, garantindo direitos sociais e previdenciários. Os dois 

movimentos rurais, tanto o sindical como o MST, mesmo tendo sua origem em movimentos 

que incluem homens e mulheres, na prática são representados de forma hegemônica pelo 

gênero masculino, tornando a presença da mulher e sua participação invisível e postergada, 

de forma a se materializar apenas através da luta das mulheres por este espaço. 

Acreditamos que esta contradição aparece com mais força no interior dos assentamentos, 

questão esta que se esboça em nossa pesquisa. 

 

3. PARTICIPAÇAO FEMININA NA LUTA PELA TERRA  SOB A ÓTICA DAS MULHERES 

ASSENTADAS 

Os assentamentos são formados por famílias, em sua maioria, oriundas do Sudoeste do 

Paraná e do Rio Grande do Sul, provenientes de trabalhadores rurais que já tinham 

experiência ou contato com o trabalho com a terra. No município de Terra Rica existem 05 

assentamentos estabelecidos: 

 
Tabela 1 -  Assentamentos no Município De Terra Rica 
 

Assentamento Ano de 

Instalação 

Área (em 

hectares) 

Famílias 

   Capacidade Assentadas 

Nossa Senhora da Penha 1998 916,1 36 36 

Santo Antonio das Águas do Corvo 1998 1326,16 52 52 

São Paulo 1999 394,46 17 17 

Vida Nova 1999 622,45 25 25 

Sétimo Garibaldi 2001 851,84 63 38 

Fonte: Perissatto (2008) - Baseado em dados do INCRA atualizados até setembro de 2007. 

 

Foram entrevistas, 08 mulheres assentadas, sendo 02 do Assentamento Santo Antonio das 

Águas do Corvo; 02 do Assentamento Sétimo Garibaldi; 02 do Assentamento São Paulo; 01 

do Assentamento Nossa Senhora da Penha; 01 do Assentamento Vida Nova.  

A seguir resumo simplificado do perfil socioeconômico das mulheres entrevistadas:  

TABELA 2 - PERFIL SÓCIOECONÔMICO 

Entrevis
tada 

Idade 
Estado 

Civil 
Escolaridade 

Profissão/ 
Ocupação 

N° de 
Filhos 

Composição 

Familiar 
(vínculo, idade, 

sexo) 

 

Situação de 
moradia 

Renda 

Familiar 
Declarada 

(média) 

01 40 Separada 
8ª série 

(EJA) 

Trabalhador
a rural 

(agricultora) 

05 
Fi1 – 24 anos – M 
Fi2 – 22 anos - F 

Fi3 - 20 anos - M 

Casa 
Própria/Alve

naria/05 

R$ 1,580,00 
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Fi4 - 17 anos - F 

Fi5 - 15 anos - M 
S1 – 22 anos - M 

cômodos 

02 61 Casada 

4ª série 

(Ensino 
Fund.) 

Aposentada 05 

C - 63 anos - M 
Fi1 – 38 anos - M 
Fi2 - 35 anos - M 

Fi3 - 23 anos - M 
Fi4 - 19 anos – F 
Fi5 – 15 anos – F   

Casa 
Própria/Mist

a/06 
cômodos 

R$ 2.700,00 

03 57 Casada 

1ª série 

(Ensino 
Fund.) 

Aposentada 06 

Fi1 - 36 anos - M 
Fi2 - 33 anos – M 

Fi3 - 31 anos-  M 
Fi4 - 28 anos-  F 
 

Casa 

Própria/Alve
naria/05 
cômodos 

R$ 1859,00 

04 32 Casada 

1ª série 

(Ensino 
Fund.) 

Trabalhador

a rural 
03 

C – 41 anos - M 
Fi1 - 12 anos – M 

Fi2 - 07 anos – F 
Fi3 - 02 anos – F 

Casa 
Própria/Alve

naria/05 
cômodos 

R$ 800,00 

05 57 Casada 

3ª série 

(Ensino 
Fund.) 

Trabalhador

a rural 
05 

C - 60 anos - M 
Fi1 – 34 anos - M 
Fi2 - 28 anos - M 

Fi3 - 22 anos - F 
Fi4 - 19 anos – M 
Fi5 – 15 anos – M  

Casa 
Própria/Alve

naria/05 
cômodos 

R$ 1.400,00 

06 44 Casada 
4ª série 
(Ensino 
Fund.) 

Trabalhador
a rural 

04 

C -  52 anos – M 

Fi1 – 24 anos - M 
Fi2 - 22 anos – F 
Fi3 - 19 anos – M 
Fi4 - 15 anos – M 

Casa 

Própria/Alve
naria/05 
cômodos 

R$ 

400,00+ PBF 

07 38 Divorciada 
Cursando 2ª 

Grau  

Trabalhador

a Rural 
(agricultora+ 
diarista na 

lavoura) 

02 
Fi1 – 17 anos – F 
Fi2 – 15 anos – M 

Casa 

Própria/Alve
naria/05 
cômodos 

R$ 

600,00 

08 30 Casada 
Ensino Médio 

Completo 

Trabalhador

a rural 
(agricultora) 

02 

C - 35 anos – M 

Fi2 – 04 anos – M 
I1 – 19 anos – M 

 

Casa 

Própria/Alve
naria/05 
cômodos 

R$ 

400,00+PBF 

Fonte: Perfil Sócioconômico elaborado a partir de entrevistas em visitas domiciliares. 
Legenda: C= Companheiro/ Fi = Filho /  I= Irmão/ S=Sobrinho/ F = Feminino / M = Masculino/ I 
PBF: Benefício do Programa Bolsa Família 

 

Conforme Tabela 2, quanto ao estado civil das mulheres entrevistadas, verificamos  que  

prevalece a “condição de casada”, ou seja a maioria das mulheres do assentamento 

permanece com o mesmo companheiro a mais de 15 anos.  Em relação à composição 

familiar, maioria das entrevistadas com idade superior a quarenta anos tiveram de quatro a 

cinco filhos e as mais novas de um a três filhos. Ao considerarmos que a criação dos filhos 

em nossa sociedade historicamente é delegada à mulher como colocam Acosta e Vitale 

(2008), mesmo após a descoberta da paternidade, a função de cuidar e criar os filhos 

continua sendo predominantemente atribuída às mulheres, a responsabilidade de criar filhos 

faz com que a maternidade possa interferir na participação política da mulher se constituindo 

até mesmo em um obstáculo para que essas mulheres participem mais ativamente nos 

espaços públicos.  

No contexto da luta, a tradição na divisão social do trabalho - a  criação dos filhos - não é 

tão marcante, devido até ao próprio movimento que a luta exige. No entanto,  quando a vida 

assume um ritmo mais cotidiano, como nos assentamentos, a “responsabilidade” da mulher 
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perante os filhos retorna, mesmo que todas elas, como podemos observar na tabela 1, 

desenvolvam trabalho produtivo no lote, ou em outras propriedades. 

Quando a gente tava nos acampamentos, tava tudo junto, as crianças 
aprendia lá mesmo e a gente ia pros enfrentamentos, mas quando 
conseguimos nossa terra, daí eu tive que cuidar dos filhos dar mais atenção 
pra eles estudar direitinho. (Entrevistada 2). 

 

As sujeitas da pesquisa indicam quem toma as decisões sobre a produção na 

propriedade rural e sobre o trabalho, de onde provém o sustento familiar. As mulheres 

casadas indicam que as decisões são tomadas pelos homens, seja o esposo ou os filhos 

homens mais velhos. Já as mulheres chefe de família, relatam que as decisões são tomadas 

por elas, no entanto, sentem bastante dificuldade na articulação e negociação da produção. 

Observa-se que na sua maioria, as mulheres que possuem companheiros são responsáveis 

principalmente pelos afazeres domésticos e cuidado com os filhos, apesar de lidarem 

também com a terra, a produção e o trato dos animais. Uma das entrevistadas, que é chefe 

de família, relatou que tem dificuldades de lidar sozinha com o trabalho da propriedade, por 

isso coloca o filho mais novo (15) para ajudar com o trato dos animais, sendo que a filha 

(17) ajuda nos afazeres domésticos. 

De acordo com Carloto; Gomes (2011), a divisão sexual do trabalho expressa as relações 

de poder existentes entre mulheres e homens, e são distribuídas de forma desigual, 

demonstrando a subordinação e a invisibilização feminina no processo histórico. Mas 

quando estas mulheres não tem o companheiro enfrentam uma situação de acúmulo de 

responsabilidades. Barroso e Bruschini (1981 apud Vitale, 2002) apontam que as mulheres 

chefes de família são também “mães de família”, pois, acumulam dupla responsabilidade, 

assumindo o cuidado da casa e das crianças, ao mesmo tempo em que são responsáveis 

pelo sustento da casa. 

É difícil porque a gente é sozinha e os filhos não ajudam, o mais velho não 
gosta de ficar aqui e foi embora. (...) quando a gente vai negociar o que 
planta os homens querem passar a gente pra trás, tem que ficar bem 
esperta. (Entrevistada 01) 
 
Antes eu falava bastante e meu marido, quer dizer o ex-marido, não gostava 
muito não, mas agora quem manda aqui sou eu (risos. Mas a verdade e que 
a gente fica sozinha e os outros não respeita muito não, quer passar a 
perna, mas eu não deixo não. (Entrevistada 7) 

 

Percebemos também que durante o processo de luta, as ações e discussões se colocam de 

forma mais clara, pelo próprio teor prático das decisões é mais fácil a compreensão das 

discussões e a participação, o que nos assentamentos assume outro formato como 

podemos perceber nas falas abaixo: 

Antes de pegar a terra a gente ia muito nas reunião porque era bem 
organizado e todo mundo queria lutar, mas agora nem vou porque tem 
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assunto que é complicado, que nem entendo, daí deixo pra ele (o marido) e 
os filhos que gostam de ir.  (Entrevistada 2) 

 

Eu participava com meu marido, mas depois que ele aprontou comigo, ficou 
mais difícil, mas eu vou sim nas reuniões e falo o que acho. (Entrevistada 7) 

 

Nas falas observamos que o período de luta é recorrentemente indicado como um período 

em que elas - mulheres - participavam mais ativamente. Juntamente com o coletivo se 

envolveram e superaram muitas dificuldades e conquistaram seus objetivos, que embora 

tenha sido um período conturbado em que o medo da violência e da própria morte era uma 

constante, elas não fugiram da luta e se colocaram ao lado dos seus maridos e 

companheiros e não atrás. 

A gente acha que participou bem, porque lá (acampamento) eu tava sempre 
junto e não tinha medo não. (...) (Entrevistada 06) 
 
A gente participou bastante na luta e sofreu. Tinha medo de não ter o que 
comer, mas eu acho foi bom lutar porque conseguimos (a terra). 
(Entrevistada 5) 

 

Esta configuração, no entanto, assume novos contornos a partir da materialização do 

assentamento, não só porque são as mulheres que assumem a criação dos filhos, mas 

porque nos parece que as “decisões” do espaço coletivo são “delegadas” para os homens, o 

que também ocorre na sociedade capitalista, ou seja, há dentro do espaço dos 

assentamentos a paulatina retomada da divisão entre os papéis de homem e mulher 

tradicionalmente assumido pela sociedade onde o homem governa e a mulher cuida.  

Eu tinha medo (no acampamento) porque tinha bastante pistoleiro mandado 
pelos fazendeiros, tinha época que eu queria sair, mas tava junto com meu 
marido daí fui em frente. Só vou nas reunião do Incra, quando eles vem 
falar com a gente sobre algum dinheiro ou benfeitoria que sai pra gente 
trabalha no lote. (Entrevistada 01) 
 
Nos acampamento participava bastante, mas no assentamento só vou nas 
reunião com a Emater

3
 e o Incra. Meu marido é coordenador de núcleo do 

movimento, mas só ele vai nas reunião, eu não preciso. Antes de pegar a 
terra a gente ia muito nas reunião porque era bem organizado e todo mundo 
queria lutar, mas agora nem vou porque tem assunto que é complicado, que 
nem entendo, daí deixo pra ele (o marido) e os filhos que gostam de ir.  A 
pessoas tem preconceito com a gente que mora no assentamento e as 
própria pessoa daqui, alguns né, ficam com vergonha. Eu já lutei bastante 
com meu marido, mas tive que cuidar dos filhos, né.! (Entrevistada 2). 
 

Ah eu não vou com ele não nas reunião, antes eu ia, mas daí fiquei doente 
da vesícula, tive que operar, dai não dá mais pra ir, porque não fiquei boa. 
Mas ele vive nessas reunião e gosta de tá envolvido. Eu prefiro ficar aqui 
em casa e cuidar das coisas, porque nem entendo o que falam direito. 
(Entrevistada 03) 
 

                                                
3
EMATER - Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 
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A gente precisa participar né, mas agora é mais tranquilo daí eu fico em 
casa, cuidando dos filhos.Daí eu não participo porque tenho que cuidar da 
casa e dos filhos. (Entrevistada 05) 
 

Inferimos que a realização das atividades domésticas em detrimento da vida política, não é 

sentida por essas mulheres como uma submissão ou desvantagem, elas tem interiorizado, 

pelo próprio processo de criação que vivenciaram, que esta distribuição é correta, e mesmo 

tendo assumido outros espaços durante o período de luta o retorno a “condição original” não 

é tido como ruim, o que nos parece demonstrar a grande dificuldade que existe na mudança 

deste entendimento que apresenta as configurações das diferenças entre homem e 

mulheres na sociedade.  Acreditamos que isso se dá ao fato da mulher continuar a 

permanecer como a figura central da vida doméstica, sendo responsável pela reprodução da 

força de trabalho, por meio de tarefas de cuidado dos filhos e do lar. Dessa forma, elas 

próprias, por muitas vezes se entendem como responsáveis por determinados papéis 

sociais, papéis estes construídos historicamente. 

Por outro lado há também mulheres  que se descobriram na luta e continuam exercendo e 

ocupando seu papel de forma mais igualitária aos homens, ou pelo menos tentam garantir 

esse espaço. 

Sim, eu me interesso por tudo porque é importante pra nós. Vou na reunião 
do núcleo do movimento, do Incra e o que tiver.  Eu acho que participei 
bastante da luta, mas se tivesse a cabeça que tenho hoje, eu ia participar 
mais e queria tá na liderança. (Entrevistada 07) 
 

Percebemos que mesmo com a diferença na forma de participação do acampamento para o 

assentamento, essas mulheres valorizam seu papel na luta pela terra. Elas entendem que 

sua participação contribuiu para a conquista da terra mas revelam que hoje no 

assentamento, em sua maioria, suas atividades se voltam para o âmbito doméstico, o que 

não é visto com pesar pelas mesmas. Todas estas questões nos apontam que a introjeção 

da diferença entre homens e mulheres somente será vencida se os espaços do cotidiano 

forem reconfigurados, pois mesmo considerando a trajetória do Movimento de 

Trabalhadores Sem Terra e suas fundamentações, inclusive o discurso sobre participação 

feminina incluída nas principais publicações do movimento e sua imbricação com as 

relações de gênero, percebemos que esta orientação não ultrapassa os limites dos 

acampamentos, ou seja, o contexto de luta. Tal constatação pode-se explicar, de acordo 

com a afirmação das autoras Rua e Abramovay (2000), pela compreensão que os 

obstáculos que são erguidos contra a participação feminina são construídos através da 

formatação das relações sociais e de gênero baseadas e sustentadas por códigos e valores 

que se tornam predominantes e compartilhados por homens e mulheres, códigos e valores 

estes, que se impõem ao movimento cotidiano da vida exigindo um constante rebelar das 
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mulheres para garantirem seus espaços. Também observamos que as mulheres com maior 

escolaridade se compreendem melhor como sujeitos que devem e podem participar. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo buscou discutir a percepção das mulheres moradoras em assentamentos 

do município de Terra Rica, Paraná, sobre sua participação na luta pela terra e nos 

assentamentos. Alguns apontamentos e conclusões podem ser destacados, dentro da 

proposta desta pesquisa. O MST apresenta fundamentos que "ideologicamente” incluem 

homem e mulher na luta pela terra, no entanto, é possível identificar nas falas dos sujeitos 

da pesquisa, que a continuidade das ações e trabalho do movimento dentro dos 

assentamentos não é homogênea, ou seja, há assentamentos com pouca presença de 

lideranças do movimento e outros em que a liderança é mais organizada e articulada, mas 

mesmo nestes onde a liderança do movimento é mais ativa, há pouco incentivo a 

participação feminina. Outro ponto importante revelado em nossa pesquisa se refere a 

constatação que no espaço dos assentamentos prevalecem as relações sociais baseada 

nos moldes historicamente incorporados pela cultura patriarcal, no qual a mulher tem suas 

funções especificamente na vida privada, cuidando da família e o  homem na vida pública e 

nas decisões. Os resultados da pesquisa apontam que as mulheres se percebem como 

sujeitos participantes na luta pela terra de forma intensa e pareada aos companheiros, mas 

que essa participação não é mais a mesma dentro dos assentamentos, ou seja, as mulheres 

entrevistadas, em sua maioria, restringe-se aos trabalhos vinculados ao cuidado, o que não 

é visto como um problema mas como natural,  dessa forma, concluímos que frente a 

existência da desigualdade de gêneros nos espaços de participação nos assentamentos, 

existe a necessidade da construção de novas relações sociais que possibilitem a equidade 

nas relações de gênero dentro dos espaços de  assentamentos rurais. 
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