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Resumo: 

Esta comunicação busca dar um enfoque parcial da pesquisa que esta sendo desenvolvida 

sobre a mulher e a educação no Assentamento Antonio Conselheiro, zona rural do município 

de Tangará da Serra-MT. Esta análise estrutura-se a partir de entrevistas realizadas com 

algumas mulheres do ouvir as histórias de vida, vivências e trajetórias, mães de família que 

têm suas vidas marcadas pelas mobilizações políticas, acampamentos e marchas promovidas 

pelo Movimento dos Sem Terras - MST. Este artigo analisa a participação da mulher na luta 

pela terra, destacando a redefinição de seu espaço e o seu papel na sociedade, os saberes 

construídos pelas mulheres na luta pelo direito a terra, nesta luta, o papel e as experiências da 

mulher, em geral, são preteridos e esquecidos. Acreditamos que, ao recuperar a história das 

mulheres assentadas, contribuímos significativamente para valorizar a organização feminina e 

o trabalho por elas realizado. Assim, pudemos compreender os fatos e conexões referentes à 

história da luta pela terra e às práticas educativas relativas ao movimento do campo, bem 

como abrimos espaços de expressão para retirar do silêncio o trabalho e os saberes femininos. 
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“Uma historia de vida não é feita para ser arquivada ou guardada numa gaveta como 

coisa ela existe para transformar a cidade onde floresceu.” (Ecleia Bosi) 

Nesta, comunicação, procuro refletir a respeito da condição das mulheres assentadas, 

observando em que sentido a inserção em assentamento tem produzido transformação na vida 

delas e de suas famílias. 

Este estudo faz parte de uma pesquisa em andamento no Assentamento Antonio 

Conselheiro - Tangara da Serra-MT. 

O Assentamento Antonio Conselheiro integra os municípios de Tangará da Serra, 

Barra do Bugres e Nova Olímpia. Assim como nas demais regiões, as organizações de 

acampamentos não partem da vontade de alguns indivíduos do Movimento dos Sem-Terra – 

MST. Mas sim fruto de decisões políticas da organização de se tornar forte expandindo – se 

organizadamente pelos quatro cantos do Brasil. 

Após pesquisas que duraram aproximadamente um ano, procurando identificar pessoas 

que seriam contra ou a favor da luta pela terra, em junho de 1996 se inicia um trabalho para 

arregimentar pessoas para o acampamento. 



Após quatro meses de reuniões com trabalhadores e trabalhadoras é feito a 

organização de núcleos e a escolha de coordenação, é marcado uma área para acampar, mas, 

foi descartada no dia 8 de Outubro obrigando o povo a fazer o acampamento a beira da 

BR358. 

“um mês antes apareceu na cidade (Nova Olímpia) os militantes do MST 

(movimento dos Sem Terra) fazendo reunião que ia ter assentamento, a gente nem 

sabia o que era assentamento, ai nóis vimos "falar que tinha esta reunião dizendo 

que quem fizesse parte desse movimento ganharia um pedaço de terra só que eles 

não falavam onde iam acampar.” Fragmento de entrevista Rosita Soares da Silva.” 

 

No dia 9 de Outubro de 1996, vinte núcleos de mais de 50 famílias cada somando 

aproximadamente 1150 famílias, inicia uma jornada em busca da realização de um sonho a 

sua terra, onde pudessem sobreviver com dignidade, criar seus filhos, criar raízes. 

“Os homens fazem sua própria historia, mas não o fazem sobre circunstancias de 

suas escolhas e sim sobre aquelas que se defrontam diretamente, legadas e 

transmitidas pelo passado...” Karl Marx 

Esta pesquisa enfoca as mulheres em diversos ângulos: histórico, político, pessoal; as 

trajetórias, as vivencias as lutas os conflitos as contradições, atividades militantes os trabalhos 

e as transformações. Para o desenvolvimento desta pesquisa foram realizadas entrevistas e 

produzida imagens das mulheres no Assentamento. Com as entrevistas fazendo uso da 

historia oral afinal como observa Burke (1992). 

“A força da historia oral é a força de qualquer historia metodologicamente correta.” 

Através das entrevistas foi possível estabelecer pontos de contado entre a memória 

individual e a memória coletiva de que fala Halbwchs: 

“Ao permanecermos em contato com um grupo somos capazes de nos identificarmos 

com ele e de confundir nosso passado com o seu.” 

As mulheres buscam elementos arquivados na memória ao falarem de suas 

participações na chegada e na permanência no acampamento e posteriormente assentamento, 

o que lhes permite estabelecer um constante vai e vem entre tempos passados e tempos 



presentes: da vida anterior, do período da luta pela posse da terra e das estratégias criadas, 

para a permanência na terra. 

Ao analisar a vida das mulheres assentadas é preciso considerar s relações de poder 

que permearam seu ingresso na luta pela terra, que se iniciou num contexto de lutas sociais, 

nos fins de 1970 e inicio de 1980, no território brasileiro. No final da década de 70 as 

mulheres ocuparam o espaço publico nas cidades-ruas, praças, igrejas para reivindicarem 

melhores condições de vida. 

Mas apesar do movimento das mulheres no campo terem avançados, a presença das 

mulheres nos movimentos de luta pela ocupação da terra pode ser estudada tendo em vista 

dois processos a luta no acampamento, e a luta no assentamento. 

No acampamento as mulheres saiam do espaço privado da família para ingressar na 

luta publica da disputa pela terra faziam passeatas, dormiam nos acampamentos, viajavam 

para Cuiabá, Brasília participando de encontros cursos etc. Assim o acampamento aparecia 

como lugar podendo servir de fonte para reconstrução do perfil de uma pessoa ou de um 

grupo onde a fronteira entre os gêneros se rompia. 

“ai eu buscava as coisas em Arenápolis, carregava madrugadão no carro da firma, 

trazia em Nova Olímpia, em Nova Olímpia pegava ônibus para Tangará em Tangara 

pegava outro ônibus para o acampamento... então eu tive mais que o véio (esposo), o 

veio vinha buscá na estrada de camioneta”. Fragmento de entrevista de Rosita 

Soares. 

“A gente acampava em frente do INCRA em Cuiabá nas barracas, fizermos marcha 

para Brasília.” Fragmento de entrevista Dona Valderedes. 

Nas falas das mulheres entrevistadas percebe se que elas tiveram um papel efetivo na 

luta pela terra, na organização de manifestações, elas se fizeram presentes as reuniões, 

passeatas, ocupações de prédios e outras ações para viabilizar o assentamento na terra. Essa 

atuação pode ser percebida ainda nos primeiros anos de assentamento na busca de estrutura 

básica como abertura das estradas, abastecimento de água construção de escola e transporte. 

“... Mas só que eu fui dura não sai... Já chegou de ir três coordenadores na minha 

porta para me expulsa, meu marido ficou doidinho sem sabe o que fazê, que ele não 

agüenta pressão num é, pedia pra ir embora falei num vô, nóis perdemo nosso 

emprego por causa disso aqui. Ai eles falaram na coordenação que meus trens não 

dava pra cada coordenador jogar na estrada, eu preparei memo um álcool, uma caixa 



de fósforos, uma chaleira que fervia diariamente eu queria queimar um na minha 

porta... Não foram, não chegaram de ir lá.” Fragmento de entrevista Dona 

Valderedes 

O estudo sobre atuação das mulheres no assentamento indica um caminho contrario ao 

do acampamento. Ao obterem o lote no assentamento as mulheres voltam a ocupar o âmbito 

trabalho doméstico, de certa maneira deixam de ocupar um “lugar político” dentro do 

assentamento. 

Miriam Abramovay e Maria das graças Rua no livro “Companheiras de Luta ou 

Coordenadoras de Panelas?” patrocinado pela UNESCO publicada em 2000 sobre a 

participação das mulheres nos assentamentos rurais em nível nacional registra diferentes 

padrões de participação feminina, conforme o contexto acampamento ou assentamento.  

Fica claro que a atuação feminina se concentra no âmbito domestico e ao homem cabe 

tomar decisões no âmbito publico. As mulheres em geral não vão às reuniões e assembléias e, 

quando o fazem tem somente o papel de espectadoras, na grande maioria não emitem 

opiniões, não votam e tampouco organizam e coordenam. Assim refletir sobre as mulheres 

assentadas, que percorreram uma historia de migração em busca de terra é admitir que a 

construção da identidade é feita de modo dinâmico e dialético. 

O movimento coletivo enfraqueceu conforme foram sendo atendido em suas 

necessidades básicas (água, estradas e escolas) momento em que as mulheres, em sua maioria 

abandonaram o trabalho grupal e passaram ao espaço restrito do lote e aos trabalhos deles 

decorrentes. 

“nóis buscava água no rio, cozinhava no fogão de lenha nóis sempre morou perto do 

rio para facilitar lavar roupa...” fragmento de entrevista Rosita Soares. 

Hoje passado mais de dez anos de efetivação de assentamento, percebe-se um novo 

movimento das mulheres, que recriam o trabalho grupal dentro da Associação Feminina, e 

associações ligadas a ONGs, nas maiorias das vezes motivadas por necessidades econômicas. 

Evidencia-se nessas entrevistas que as conquistas das mulheres no campo não são 

fáceis. As mulheres passam de um momento de intensa participação para um quase 

desaparecimento, retomando suas participações após alguns anos de assentadas, quando 

buscam formar grupos de mulheres que lembram os antigos clubes de mães, motivados pela 



assistência social da prefeitura ou pelo sindicato aonde recebem treinamentos, cursos 

diversos, como fabricação de buchas vegetais, tapetes de retalhos, artesanatos, pinturas, doces 

e etc. Procuram com esse aprendizado deter conhecimento para fabricação de produtos cuja 

venda ira auxiliar no aspecto econômico a família.  

Elas assumem múltiplas jornadas de trabalho, no dia a dia das mulheres assentadas 

observam-se diferentes espaços de vida e de trabalho dentre eles se destaca o espaço da casa 

que não gera lucro aonde o “serviço” da casa e considerado leve- uma mentira necessária, 

uma vez que considerar leve- tarefas que não são nadas leves, desobriga os homens de 

compartilhar os “serviços”. Deixando para o homem o espaço da roça pós gera visibilidade-

lucro, desqualificando o espaço da casa que consome o lucro advindo da roça- lógica 

capitalista.  

A permanência das famílias nos lotes, mesmos quando enfrentam inúmeras 

dificuldades produtivas em virtude das condições desfavoráveis de solo, clima, tem como 

principal responsável as mulheres.  

Apesar da questão de gênero nunca ter sido prioridade nas discussões no 

assentamento, observando que algumas assentadas romperam barreiras estabelecidas por uma 

estrutura social que guarda hierarquias de poder, com importância social diferenciada entre 

homens e mulheres no conjunto social. E no meio rural essa hierarquia parece ter um ritmo 

mais lento de superação. 

Isso as tem feito questionar valores tradicionais que tem mantido, através dos tempos, 

o homem a frente do espaço publico, porque e cômodo ter a sua sombra a presença “segura” 

da mulher. 

Pensar a participação das mulheres na luta pela terra, somente no aspecto econômico, 

resulta na incompreensão de sua atuação no assentamento. A sua luta foi bem mais ampla, ao 

acesso a terra foi acrescido: trabalho, educação, transporte, saúde e moradia. 

A dinâmica da construção de um novo modo de vida representa um emponderamento 

entendido por Carmem Diana Deere e Magda Lena Leon (2002) como um processo que 

requer uma “transformação no acesso da mulher tanto aos bens quanto ao poder [...], um a pré 

condição para obtenção de igualdade de homens e mulheres.” 
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