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I N T R O D U Ç Ã O 

 

 

Metodologicamente, dividi o tema de estudo em  capítulos, 

enfocando a Gênese do Processo  Rural do Brasil, fonte de muitos 

conflitos sociais e, entre esses,  o Movimento dos Sem-Terra. O  

objetivo deste   estudo é analisar a Função da Mulher no contexto dos 

Assentamentos Rurais, no Ceará. Este estudo  foi realizado através da 

observação do cotidiano das mulheres que vivem nos assentamentos. 

Empreguei, nos assentamentos,  a técnica da entrevista não 

estruturada, da observação, da empatia na convivência com os 

moradores.  

 Por que  a pesquisa, estudo e observação do cotidiano? 

 O cotidiano se nos apresenta como história viva e como 

fonte para a história da memória coletiva.  

O que são fontes históricas? São todas manifestações 

culturais deixadas pelos seres humanos,  através da história. Existem, 

segundo alguns teóricos da história, diversos tipos de fontes,   como  a  
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escrita, a  oral,  a pictórica e os restos. A cotidianidade está inserida 

entre as fontes orais. 

O que se entende por cotidianidade? 

Até 1929, praticamente, os historiadores só se 

preocupavam com o sensacional, o exótico, o extraordinário, o 

diferente e o novo. (CARDOSO:1997;259). A partir da Escola dos 

“Annales”, a metodologia histórica começa a se preocupar com novas 

abordagens, novos objetos e novos problemas. Surge daí a idéia da 

valorização do cotidiano, das coisas simples, dos costumes e usos 

das populações como fonte histórica de real importância. 

As ações humanas produzem a história. Nenhum grupo 

humano está isento de fazer história. Marx, no Manifesto Comunista, 

(1988: 4) sempre achou que a história é o resultado das lutas, dos 

conflitos humanos, decorrentes de uma sociedade injusta e 

desumana. Honório Rodrigues (1985:4) diz que a história é “uma força 

de transformação”. Durante muito tempo, a história escrita foi história 

dos vencedores. No  século XIX,   foi escrita uma história de brancos 

para brancos. Isso, entretanto, não significa que os povos  não 

historiados  deixaram de ser produtores da história, provocando 

conflitos, lutas e guerras. 

Muitos desses conflitos e resistências se desenvolveram no 

seio da cotidianidade. Embora a cotidianidade se expresse, em um 
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momento, pela permanência, não significa que no seu espaço 

histórico-social não haja movimento, contradição e mudança. Por 

vezes, é imperceptível, quase invisível, silencioso, entretanto,  a 

dialética do viver e conviver existe. Outras vezes,  a realidade acha-se 

dissimulada, através de detalhes quase invisíveis, de dramas 

abafados, de coisas  insignificantes no dizer de Del Priore, mas que 

pesquisadas e estudadas, afloram. 

Muita gente  ainda acredita que os negros escravos foram 

passivos e molengas  diante dos senhores. É verdade que, como 

escravos,  jamais poderiam se rebelar e vencer os brancos. 

Entretanto, através de sua cotidianidade, os escravos sempre 

resistiram, através de ações veladas, de detalhes invisíveis e de 

gestos aparentemente insignificantes. De várias formas, na sua vida 

cotidiana, eles resistiram e reagiram,  provocando a sexualidade 

prematura dos senhorzinhos (Freyre,1981:283),  corrompendo a vida  

sexual dos adultos, (Freyre, 1981:316), criando um português popular, 

diverso  do hirto e gramatical dos senhores ( Freyre, 1981:320) e 

provocando o surgimento de uma religião à parte, através do 

sincretismo. Então, os negros sempre resistiram, seja através de sua 

cotidianidade ou no campo aberto do conflito e da luta. 

A história não é, segundo pensavam os positivistas,  o 

produto exclusivo dos grandes homens, dos eventos extraordinários, 

  



 9

do exótico e do diferente. Ela se constrói também no dia a dia de 

discretos autores que são a maioria (Mary Del Priore 1997: 266). 

Priore (1997:259) questiona-se quando pergunta se a 

cotidianidade terá um caráter global, portanto passível de se estender 

ao conjunto de uma formação social. Creio que sim. Ela, a 

cotidianidade, para ter um sentido histórico precisa estar inserida 

dentro de um substrato contextual. Não pode está isolada, pois assim, 

seria  anti-histórica. 

Na modernidade, ou melhor, a partir do século XVIII, 

emergiu uma clivagem na vida social, representada pela autonomia de 

uma vida privada, identificada como espaço familiar e doméstico.  

(Barreira,1997:260). Entretanto, isso não significa que ela esteja 

circunscrita a esse espaço, pois ela é a vida do homem inteiro. Nela 

colocam-se em funcionamento todos os sentidos, todas as suas 

capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus 

sentimentos, paixões, idéias, ideologias. A cotidianidade é a própria 

vida do individuo, o qual é simultaneamente, ser particular e ser 

genérico. (Heller: 1972, 55) 

Antes do aparecimento da Escola dos Annales (1929), 

conforme já foi dito, a cotidianidade era inserida nas narrativas 

históricas, pelo conteúdo exótico e anedótico que poderia oferecer a 

curiosidade e o prazer da leitura. Foi Fernand Braudel, segundo 

Jacques Le Goff, que contribuiu para  que o cotidiano saísse do 
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anedótico.  Ele insistia na importância de códigos alimentares e do 

vestuário como mais determinantes na vida dos grupos sociais do que 

as instituições políticas ou as regras jurídicas e administrativas. ( Le 

Goff, 1997:262). 

Nas obras escritas enfatiza que, além  dos estudos 

referentes à vida material, também devemos nos debruçar sobre os 

gestos repetidos, as histórias silenciosas e como que esquecidas dos 

homens, as realidades de longa duração cujo peso foi imenso e o 

ruído imperceptível. ( Le Goff: 1997,  265). 

Jules Michelet, além de descrever os fatos macros, 

oriundos do exercício do poder, enfoca as condições de  existência 

dos grupos mais obscuros da sociedade. (1997:265). 

O grupo ligado à Escola dos “Annales” concebe o evoluir 

histórico-social dentro de uma visão multidimensional da realidade 

social, enfocando uma 

concepção de história da vida cotidiana. O cotidiano e o 

estudo da vida privada são, essencialmente, uma maneira de abordar 

a história econômica e social. Vale sublinhar que para os autores 

ligados a esse grupo, a história da vida cotidiana não é definida 

somente pelo estudo do habitual por oposição ao excepcional (ou ao 

factual), nem é tampouco concebida como a descrição do cenário de 

uma época. Sua concepção é mais ampla. (Le   Goff, 1997:265). 
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Segundo Mary  Del Priore, (1997:267) o cotidiano se 

confunde, de alguma forma, com o aprendizado... é a escola da vida.  

Souza Martins, (2000: 12) diante de um mundo adverso, 

complexo, injusto e cheio de contradições, no que se refere à vida 

cotidiana, afirma que 

                 a questão é saber como a História irrompe na vida de todo 

dia e trava aí o  embate a que se propõe, o de realizar no tempo 

miúdo da vida cotidiana as conquistas fundamentais do gênero 

humano, aquilo que liberta o Homem das múltiplas misérias que o 

fazem pobre  de tudo: de condições adequadas de vida, de tempo 

para si e para os seus, de liberdade, de imaginação, de prazer no 

trabalho, de criatividade, de alegria e de festa,  de compreensão ativa 

de seu lugar na construção social da realidade.  

Considera ainda Martins, (2000:12) que o homem cotidiano 

é um ser ...fragmentado, divorciado de si mesmo e de sua obra, mas 

obstinado no seu propósito de  mudar de vida, de fazer história, ainda 

que pelos tortuosos caminhos de sua alienação e de seus 

desencontros, os difíceis caminhos cotidianos da vida. 

O homem cotidiano, embora fragmentado, busca sua 

identificação na alteridade. No apoio e conflito com o outro se 

identifica como ser social. É esse homem, na esfera do cotidiano, que 

vou estudar. 

  



 12

Para se entrar em contato com um grupo em sua vivência  

cotidiana, é preciso saber escutar e ler a sua linguagem própria e não 

conhecida pelos  de fora. Segundo Martins, (2000: 12) Euclides da 

Cunha ...fez um refinado discurso europeu sobre a tragédia dos 

miseráveis de Canudos, que ele nunca compreendeu, por que  não 

compreendia a linguagem do silêncio e dos silenciados, por que não 

compreendia a dialética de um fazer história à margem da realidade 

dominante e das idéias dominantes. 

O Homem como sujeito da história não atua só, isolado.  

Precisa agir e pensar como ser social, pois, o sujeito não tem como se 

reconhecer nas relações sociais de todos os dias senão como sua 

própria alteridade, isto é, como ser social; não mais como pessoa 

inteira, singular, como senhor da unidade pensamento-ação-

consequência . (Martins, 2000:85). 

Dentro das ações metodológicas, procurei detectar, no 

âmbito dos assentamentos, as mudanças verificadas, como também 

as permanências inabaláveis. É da relação entre a permanência e a 

ruptura que surge a história. A permanência e ruptura existem no 

contexto de um grupo, como também podem se expressar entre 

grupos diferentes. Mais adiante explicarei melhor. 

 Michel de Certeau (2000:35) informa que para ler e 

escrever a cultura ordinária é mister reaprender operações comuns e 

fazer da análise uma variante de seu objeto. 
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Essas práticas, ainda conforme Certeau,  colocam em jogo 

uma razão popular, uma maneira de pensar investida numa maneira 

de agir, uma arte de combinar indissociável de uma arte de utilizar. 

Isso porque o cotidiano é uma continuada invenção que se  expressa 

através das práticas das relações diárias. 

A História do Brasil demonstra muito bem como essa 

característica inventiva do homem ordinário se manifesta.  O 

sincretismo religioso  dos  escravos negros, as comunidades 

independentes do cangaceirismo, a vida autônoma das populações de 

Canudos e Caldeirão são exemplos vivos de como os desprivilegiados 

inventam, criam, usam de estratégias para burlarem a vigilância dos 

dominadores. 

De um modo geral, essas micros ações estão encobertas 

pelo silêncio, por histórias contadas pela metade, pela retração natural 

dos que vivem encurralados. Acredito que com certo tempo de 

trabalho e convivência, seria possível abrir um pouco o cortinado que  

vela essa maneira particular de ser do homem ordinário. Certeau fala  

do murmúrio das sociedades. Somente com muito cuidado, atenção, 

paciência, persistência, tempo e dedicação, poder-se-á perceber 

esses  murmúrios  da vida cotidiana. 

Mary Del Priore (1997:269) explica que a História da 

inteligência ordinária,  da criação efêmera, da ocasião e da 

circunstância, a história do cotidiano e da vida privada, não está cega 
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às realidades políticas nem às temporalidades, sob a maciça realidade 

dos poderes e das instituições e da eficácia mesma de seu 

funcionamento. 

Michel de Certeau, segundo Priore (1997: 274), discerne 

um permanente movimento de  micro - resistências que inauguram, 

por sua vez, micro-liberados que mobilizam recursos impensáveis 

entre pessoas comuns. Parecendo submeter-se ao poder os mais 

fracos inventam, rapidamente, como metaforizar a ordem dominante  

fazendo seus bens e representações funcionarem sob outro registro.  

Diante do exposto, compreendo a cotidianidade não como 

algo isolado, preso a um contexto limitado. O Homem é um ser uno-

multiplicado. Tem uma especificidade biológica, mas multiplica-se 

como ser cultural,  nas suas mais diversas expressões. Ele se confina 

biologicamente, mas se expande através das suas mais diversas 

expressões culturais. Além disso, ele se relaciona com o mundo 

exterior ao seu contexto grupal,  através de leituras, ouvindo rádio ou 

vendo televisão. As articulações com elementos externos ao seu viver 

diário  produzem oportunidade para a colheita de mais conhecimentos, 

mais experiências, mais consciência cívica, provocando maior 

abertura no seu campo de ação. 

A cotidianidade não se refere apenas às funções 

domésticas ou familiares.  Como diz Heller, a vida cotidiana é a vida 

do homem inteiro. São da vida cotidiana a organização do trabalho e 

  



 15

da vida privada,  os lazeres e o descanso, a atividade social 

sistematizada, o intercâmbio e a purificação. (1972:18). 

A própria vida cotidiana gera  dicotomização, oposição e 

conflito. Del Priore (1997: 315) explica: 

A evidência  mesma de uma ‘vida cotidiana’ constitui um 

mecanismo magistral de dicotomização da realidade social. De  um 

lado temos uma esfera onde se produzem bens e uma atividade 

produtiva, um lugar de acumulação e, por isso mesmo, de 

transformação. Aí localizado, encontramos o campo onde se articula o 

futuro de uma formação social,  onde se concentra tudo o que faz a 

História. De outro lado,  temos uma esfera de reprodução, ou seja, de 

repetição do existente,  um espaço de práticas que regeneram formas, 

sem contudo, modifica-las nem individualizá-las. 

 As pessoas vivem em relação, já nos dizia Aristóteles em 

“A Política”. A relação, a convivência,  mesmo dentro de pequeno 

espaço geográfico cria conflitos. É essa contradição que faz 

deslanchar o movimento da história. 

Como se viu, a  vida cotidiana é ao mesmo tempo uma 

história viva e uma  fonte que pode gerar historiografia. Tendo a 

cotidianidade em seu bojo uma esfera de produção, um lugar  de 

acumulação e, por isso mesmo , de transformação. A produção não 

pode ser feita por uma só pessoa, mas  por um conjunto de pessoas, 

que agem de acordo com interesses comuns. Entretanto, na prática de 
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suas ações coletivas, as pessoas entram em conflito e,  por isso, 

produzem história. A cotidianidade faz história. 

Por outro lado, a vida cotidiana, por sua própria razão de 

ser, produz uma memória, um inconsciente coletivo (Jung),  que é o 

resultado da sua vivência comum. Essa memória oral, é uma fonte 

inesgotável de conhecimentos. A cotidianidade é um documento vivo 

para o resgate de uma memória produzida através de muitos anos de 

convivência. A cotidianidade é um documento histórico. 

O Sistema Capitalista, por sua própria natureza, produz 

desigualdades, injustiças e violência. Nenhuma sociedade capitalista 

pode se livrar do desequilíbrio social  provocador de riqueza, pobreza 

e miséria. Entretanto, na maioria dos países pobres, esse 

desequilíbrio social se apresenta  mais agudo. Como exemplo, temos 

o caso do Brasil. 

Sua estrutura econômica foi montada em cima da terra. No 

período colonial, as terras brasileiras eram propriedade do rei. Depois 

de  iniciada a colonização agrícola, o Brasil passou a ser propriedade 

dos senhores de engenho, que segundo Antonil, (1982:75)... é título a 

que muito aspiram,  porque traz consigo o ser servido, obedecido e 

respeitado de muitos. 1 No século XIX, são os cafeicultores, também 

proprietários de terra,  que se apoderam do Brasil. Hoje se pode dizer 

que o Brasil pertence aos políticos e aos homens ricos. 
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Desigualdade, injustiça e violência são geradores de 

resistências, conflitos, revoltas e lutas armadas.  Este conjunto de 

conflitos tem sido a base fundamental do Movimento dos Sem-Terra 

no Brasil, onde a mulher tem exercido um papel de fundamental 

importância. Daí me vir o interesse por este tema: O MST no Ceará – 

a Função da Mulher nos Assentamentos. 

Quando comecei a  fazer o Curso de História, logo tomei 

conhecimento da história dos heróis (positivismo), mas, com o 

aprofundamento dos estudos e um maior sentimento crítico,   com 

relação à realidade histórica,  verifiquei a existência de uma outra 

história, a dos marginalizados, dos quase  totalmente excluídos; dos 

habitantes do campo, que durante muitos anos vinham sofrendo 

discriminação, injustiças e exploração,  decorrentes da estrutura 

agrária com feição latifundiária; do clientelismo político das elites e da 

dominação violenta do poder econômico, que resistem às rebeldias, 

conflitos armados, onde milhares de camponeses morrem em defesa 

de direitos jamais adquiridos. Essa questão é bem resumida por 

Wanderley (1997:78)), quando nos diz que o procedimento dos 

proprietários se manifesta através de Matanças, tomada de terras, 

massacres, atrasos nas demarcações, conflitos fundiários, pressões 

de políticos e grupos interessados nas terras pela revisão dos 

dispositivos (caso brasileiro), constituem fatos concretos dessa história 

interminável... 
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Maria da Glória Gohn, na sua História dos Movimentos e 

Lutas Sociais, faz um histórico dos  movimentos sociais (num total de 

427), acontecidos nos séculos XIX e XX. São movimentos dos mais 

variados matizes. Entretanto, nenhum desses movimentos atingiu a 

profundidade dos movimentos de um Contestado, um Canudos e um 

Caldeirão. Edmundo Moniz diz que Canudos foi uma verdadeira 

guerra, “A Guerra Social de Canudos”. 

Segundo ainda Moniz,  Canudos,  durante dois anos resistiu 

a quatro expedições militares mobilizadas pelo Governo Federal.  

Segundo Rui Facó (1978: 118), Canudos ...ficará em nossa história 

como um patrimônio das massas do campo e uma glória do 

movimento revolucionário pela sua libertação. 

A vida é um processo que se desenvolve em uma dimensão 

relacional. A história do dia-a-dia manifesta bem como se dá essa 

relação.  Vive-se ainda, dentro de um contexto espacial, temporal, 

social e histórico, o que me leva a atinar que  todas essas relações 

são vividas consubstanciadas a uma dimensão sócio-cultural, para 

assim serem mais facilmente compreendidas e assimiladas. O estudo 

da cotidianidade,  através da convivência humana, é gratificante, não 

só pelo conhecimento da realidade, mas também pela vivência 

relacional com pessoas que vivem o momento presente, entretanto, 

afastadas de nós pelo tempo histórico. Uma das vantagens da 

cotidianidade é que a fonte é viva, podendo-se sentir suas emoções e 

  



 19

sentimentos. Alguém pode se perguntar  é a fonte oral legítima e digna 

de credibilidade? Sim. Os documentos escritos são dignos de 

credibilidade? Sim. Entretanto, nem a fonte oral, nem a fonte escrita 

são absolutas em si. O grande papel do historiador está em descobrir, 

dentre as fontes, quais as mais dignas de crédito.  

Ainda hoje,  quando os chamados movimentos urbanos 

estão silenciosos (certamente preparando novas investidas) o 

Movimento dos Sem Terra continua sua  luta, através de invasões de 

terras, protestos de ruas,  divulgação e palestras em escolas e 

instituições públicas e privadas,  mostrando  e discutindo com a 

sociedade  seus ideais e objetivos. 

Justifica-se escrever hoje sobre o papel da mulher no seio 

das comunidades dos Assentamentos Rurais? Sim. Primeiro, por que 

é um assunto  palpitante,  que mexe com todos os setores da 

população.  Tem um largo alcance social e uma vasta caminhada 

histórica. O  estudo sobre a Atuação da Mulher nos Assentamentos do 

Ceará ainda  está sendo construído, portanto, qualquer contribuição 

nesse sentido não é só válida, mas importante e necessária. Segundo 

Martins,  (1997:201) a história da sociedade brasileira tem sido uma  

história inacabada, uma história que não se conclui, uma história que 

não chega ao fim de períodos definidos, de transformações 

concluídas. Não é uma história que se faz. É uma história sempre por 

fazer.  Justifica-se  divulgar qualquer avanço, por  menor que seja, 
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para provar-se que só há história quando o processo é continuado, 

mesmo que lentamente, quase imperceptível.  

    

 

GÊNESE DA ESTRUTURA AGRÁRIA 

                        Sob o signo da violência contra as populações 

                                                 nativas, cujo direito congênito à propriedade  

                                                 da terra nunca foi respeitado e muito    menos 

                                                 exercido,   é   que   nasce  e  se  desenvolve o  

                                                 latifúndio no Brasil. 
                                                           Alberto Passos Guimarães    
     

1. TERRA DE UM.... TERRA DE ALGUNS. 

Que causas provocaram esse resultado final? 

O homem primitivo, até o Neolítico, sempre viveu totalmente 

dependente da Natureza e sua sobrevivência  dependia da  relação 

direta  com a terra. Durante todo esse período, cerca de  20 mil anos, 

viveu sob a ameaça constante da fome,  que assolava 

impiedosamente. As novas técnicas surgidas durante o Neolítico, a 

par de novas práticas agrícolas e domesticação de animais, 

contribuíram para que acontecesse  a revolução neolítica, com 

transformações que asseguram a expansão e o domínio mais seguro 

do homem sobre a Natureza. Nesse período a TERRA ERA DE 

TODOS. 
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Com o aumento da produção, houve o acúmulo de 

excedentes, que propiciaram a formação das civilizações antigas. É aí 

que tem início o domínio das terras por UM: um deus ou um rei. 

Os dois grandes povos  da Antiguidade foram os gregos e 

os romanos. Os gregos foram grandes filósofos e criaram uma cultura, 

que ainda hoje é reconhecida por todos os povos. Os romanos, por 

sua vez, foram os construtores do maior império que já se conheceu, 

criando leis e formas de administração política, que ainda hoje 

sobrevivem. Foram os romanos que, não só criaram a palavra 

latifúndio,2  mas a forma prática da administração de grandes 

propriedades, que muito mais tarde criou a classe dos latifundiários,  

que contribuiu para o  desmoronamento do mesmo império romano. 

 Com o esfacelamento do Império Romano, surge uma nova 

forma de atividade política e econômica chamada Feudalismo. 

Nos séculos XVIII e XIX, surgiu a Revolução Agrícola, que 

exerceu um papel importante na decomposição do feudalismo e no 

advento do capitalismo. (Romero: 1998, 16).  

Com a Revolução Industrial, inicialmente na Inglaterra e 

depois na França e Estados Unidos da América surgiram processos 

de reforma  agrária, que passaram a ter por base uma agricultura 

familiar. Entretanto, Na América do Sul, e muito especialmente no 

                                                 
2 Do latim “latifundium, formado a partir de  “latus”, largo, e “fundus”, fundo, designando a propriedade de 
grandes extensões na largura e no comprimento, um privilégio da aristocracia romana.  

  



 22

Brasil, as elites optaram por um caminho que conduziu à expansão 

dos latifúndios e ao reforço do poder político dos grandes proprietários 

rurais. (Romero: 1998, 24). 

A Inglaterra e os   Estados Unidos  realizaram uma Reforma 

Agrária, para resolverem os problemas provocados pela estrutura 

agrária com fundamento latifundiário.3 Os governantes do chamado 

Primeiro Mundo seguiram o exemplo desses países e adotaram  

políticas  agrícolas e  fundiárias que favoreceram a progressiva 

afirmação da agricultura familiar, inibindo o desenvolvimento da 

grande propriedade. No Brasil, segundo Romero, a opção foi inversa; 

houve uma contínua e enorme tolerância em relação ao latifúndio e, 

portanto, o favorecimento da agricultura patronal. (1998: 24 e 28).    

O Brasil nasceu sob o impacto da violência. Essa violência se tornou 

um traço cultural muito forte, tanto no setor privado como, principalmente, 

no setor público. 

A História do Brasil não foi tão incruenta, em decorrência de nossa 

“índole pacífica” (Holanda: 1976,106 ) , conforme pretenderam incutir em 

nossas mentes autores oficiais e/ou compromissados com os detentores 

da ordem estabelecida. O Povo Brasileiro, tanto na fase colonial como na 

fase nacional, foi sempre “capado e recapado, sangrado e ressangrado”, 

conforme aduziu Capistrano de Abreu, em carta ao historiador português 

                                                 
3 Entendo por estrutura agrária o arcabouço sócio-econômico onde nasceu e se desenvolveu o sistema de 
produção agrícola no Brasil. 
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Lúcio de  Azevedo. (Correspondências, 1977) A intimidação, o terror, a 

guerra, a perseguição, o ódio, a violência e a injustiça são  características 

constantes em nosso processo histórico. Para tanto contribuíram as elites 

coloniais ou nacionais, desde o “descobrimento” aos dias atuais. 

Os ameríndios, durante 400 anos, foram violentados, massacrados, 

vilipendiados, roubados, odiados, destruídos como pessoas físicas   e 

como entes culturais, embora a Constituição de 1998 estabeleça,  em seu 

artigo 231,  que  São reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 

fazer respeitar todos os seus bens, isso pouco vale uma vez que os 

índios continuam sendo feridos em sua cultura e é flagrante o desrespeito 

ao direito que eles possuem sobre suas terras. Segundo Wanderley, 

(1977:78) ao contrário, a reação dos proprietários surge através dos 

procedimentos os mais variados: 

 

Matanças, tomada de terras, massacres, atrasos nas 

demarcações, conflitos fundiários,  pressões de políticos e grupos 

interessados nas terras pela revisão dos dispositivos  (caso brasileiro), 

constituem fatos concretos dessa história    interminável... 

 

Os negros, durante mais de 300 anos, foram escravizados, 

injustiçados e cruelmente  violentados. Extirpados de sua pátria, foram 
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transformados em escravos, para trabalharem nos engenhos de açúcar, 

nos cafezais e na extração de minérios, de forma desumana e cruel. 

Nunca foram vistos como seres humanos integrais, mas como simples 

mercadorias: 

  

Eram vendidos por metro e por tonelada. Eram as “peças das 

Índias”, “peças da África”, as “toneladas de negros” – representando os 

“sopros de vida”, os fôlegos vivos”  etc. A própria maneira como se 

comercializavam os  negros africanos era reflexo da sua desumanização:  

não se vendia um negro, dois negros, cinqüenta negros – vendiam-se 

“peças”; uma peça não significava um negro, como uma tonelada não 

significa mil quilos de negros. (Chiavenato: 1980: 78) 

 

De tempos em tempos, nossa vivência democrática é violentada 

pelos  DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) e ATOS 

INSTITUCIONAIS,  armas utilizadas contra o povo - sempre tutelado e 

inferiorizado - jamais tendo participado da história como agente ativo  

para a formação do Estado Brasileiro . (Rodrigues: (1982: 132). 

No   Brasil,  há  uma  minoria  privilegiada   que,  ao   longo  do   

processo   histórico, sempre deteve o poder econômico, político e militar. 

O Estado Brasileiro, desde 1822, com a Independência promovida por D. 

Pedro I, vem sendo dominado por uma elite, (aristocracia rural, barões do 

café,  agentes financeiros das mais diversas categorias) que sempre 
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usufruiu os privilégios e     das      riquezas deste imenso país. A maioria 

do povo, vem sendo espoliada, massacrada,   como ser individual e como 

ser social. Essa maioria nunca teve direito aos bens  materiais  e/ou 

espirituais produzidos por um povo extraordinário, o verdadeiro   

construtor do Brasil Físico e do Brasil  Cultura. Foi  essa maioria 

anônima, que  fez a Independência, expulsou os invasores “estrangeiros”, 

venceu o poderio militar paraguaio e, ao longo dos tempos, produziu 

riquezas incalculáveis. Entretanto, essa maioria sempre foi marginalizada 

e jamais usufruiu sequer dos direitos fundamentais inerentes a todo  e 

qualquer ser humano, como vida digna, boa e necessária alimentação, 

educação etc.  De acordo com Martins,(1995:106) no campo é grande a 

violência que marca esses conflitos. No período de 1971 a 1976, um em 

cada dois conflitos noticiados teve vítimas (mortos e feridos), sendo que 

mais de 50% correspondem aos casos de morte. O maior número de 

mortos do que de feridos indica o grau de violência atingido na disputa 

pela terra... 

Como começou tudo isso? 

Historicamente,  começou no dia 8 de janeiro de 1454, com 

a Bula Romanus Pontifex,  do papa Nicolau IV, que concedeu 

 

ao dito rei Afonso a plena e livre faculdade, entre outras, de 

invadir, conquistar, subjugar quaisquer sarracenos e pagãos, inimigos 

de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir à servidão e tudo aplicar 
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em utilidade própria e dos seus descendentes. Por esta mesma 

faculdade, o mesmo D. Afonso ou, por sua autoridade, os infantes 

legitimamente  adquiriram mares e terras, sem que até aqui ninguém 

sem sua permissão neles se intrometesse, o mesmo devendo suceder 

a seus sucessores. E para que a obra mais ardentemente possa 

prosseguir. (Ribeiro: 1993. 65) 

 

A conquista de terras aos pagãos ficou “legitimada” através 

de bula papal, uma vez que no século XV os poderes - material, 

político e ideológico -  dos pontífices romanos eram  extremamente 

fortes, sendo suas decisões respeitadas no Mundo Europeu. 

Cabia ao rei lusitano, agora, tomar as providências 

necessárias para o descobrimento, dominação e  conquista de novas 

terras e bens materiais dos povos conquistados, o que provocaria 

engrandecimento  da Igreja e do Reino. É bom que se enfatize, que o 

engrandecimento da Igreja e do Reino Lusitano estava ligado aos 

referenciais ideológicos: INVADIR, CONQUISTAR, SUBJUGAR  E 

SERVIDÃO.  Recomeça, com os “Descobrimentos”, a dominação da 

TERRA POR UM. 

Houve, inicialmente,  expedições de reconhecimento e 

construção de entrepostos comerciais na faixa litorânea. Entretanto, 

logo depois, sem sucesso, foram criadas as Capitanias Hereditárias, 

um conjunto  de feitorias privadas, que não resolveram nem o 
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problema da ocupação e nem o problema comercial. Diante desse 

fato, D. João III escolheu Tomé de Sousa,  um fidalgo com notáveis 

habilidades administrativas e reconhecidas pelos feitos realizados na 

África e na Índia,  para assumir o cargo de Governador Geral do 

Brasil. O Rei deu instruções por escrito ao futuro governador para que 

logo que chegasse ao Brasil, realizasse providências para 

 

descobrir as terras pelo sertão adentro. A este intento o 

governador mandará alguns bergantins, toldados pelo rio São 

Francisco e, outros, com línguas e práticos, pondo-se marcos e 

tomando-se posse das terras que se descobrissem,  escrevendo-se o 

que for para notar e  participando-se tudo a el-rei...      Regimento de 

Tomé de Sousa, 1548 ( Inácio : 1993,  50 – 1) 

A ocupação territorial promovida pelos colonizadores, 

inicialmente, foi levada a efeito através de doação provisória de terras 

concedidas pelo Rei aos  homens de qualidade  e aos homens de 

posses. Surgem nesse momento os primeiros latifúndios do Brasil. 

Mais tarde, foi determinado aos donatários, os quais não 

exploravam a maioria das terras concedidas, que  deviam  dar e 

repartir terras em sesmarias a qualquer pessoa, de qualquer qualidade 

ou condição, contanto que sejam cristãos. (Regimento de Tomé de 

Sousa) 
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            Esse sistema perdurou até o dia 27 de dezembro de 1695, 

quando, através de Real Ordem, nasce a propriedade privada no 

Brasil, segundo Cirne Lima. (Guimarães, 1935: 98). 

Com  a Lei de Terra (1850), a propriedade de terras no Brasil 

deixa de ser doada e somente os homens de posses passam a 

controlá-las, intensificando uma estrutura agrária, que tinha como 

elementos basilares a grande propriedade e a exploração escravista. 

(Amaral: 1988, 156). Segundo Guimarães (1981:44)  Estruturam-se, 

assim, tanto a propriedade como o Estado, sob os mesmos moldes e 

princípios que regiam os domínios feudais: grandes extensões 

territoriais, entregues a senhores dotados de poderes absolutos sobre 

as pessoas e as coisas. 

 Outros fatores complementares vieram contribuir para que 

as terras permanecessem sempre nas mãos dos grandes 

proprietários. Os índios e os negros, por suas condições naturais de 

excluídos da sociedade brasileira, não estavam aptos para se 

candidatarem a ser pequenos proprietários  de terra. Os latifúndios se 

protegiam para não dividir suas terras de várias maneiras. O  

Morgadio  impedia que a propriedade fosse dividida, uma vez que, 

com a morte do proprietário todo o patrimônio passava a pertencer ao 

filho mais velho. Além disso, as famílias proprietárias se uniam,  

através de casamentos, o que fazia com que o latifúndio aumentasse 
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cada vez mais. Havia um contrato tácito entre herdeiros para que as 

propriedades permanecessem indivisas. Havia também, como ainda 

hoje há, a grilagem promovida pelos proprietários, que, ao se 

apoderarem de extensões imensas de terras, conseguem, através do 

Estado,  a legalização dessas propriedades. 

Além disso,  a estrutura política também contribuiu para que 

a relação Estado/Nação se tornasse cada vez mais complicada. Veja 

como isso   se deu. 

O Estado Brasileiro, criado em 1822, sempre esteve ao lado das 

elites, pouco ou quase nada fazendo em benefício da Nação. 

A Nação Brasileira, desde o período colonial, foi sugada, explorada, 

tendo toda sua riqueza canalizada para as elites metropolitanas, 

residentes no Brasil ou em Portugal.  Depois, a incompetência lusa 

provocava a transferência dessa fabulosa riqueza para os cofres da 

Inglaterra. 

A ambição, a ganância, o roubo, o contrabando imperavam 

absolutos, como instrumentos de enriquecimento fácil para os 

colonizadores, fossem eles autoridades ou simples colonos. 

 Antônio de Souza de Macedo, que em 1652 escreveu o livro  “A Arte 

de Furtar”, nos diz que naqueles tempos roubar, corromper e se deixar  

corromper era uma verdadeira “arte”, usada e vivenciada por todas as 

camadas sociais de Portugal, desde o rei até às camadas mais simples; 
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entretanto, os que mais exploravam e sugavam o povo eram os reis e 

seus prepostos. ( Macedo: 1926: 1) 

Conforme Oliveira Martins, (1987: 333)  historiador português, foi 

sobre o ouro e os diamantes do Brasil que se levantou o novo trono 

absoluto de D. Pedro II, foi com eles que D.João V, e todo o reino, 

puderam entregar-se ao entusiasmo desvairado dessa ópera ao divino, 

em que desperdiçaram os tesouros americanos. 

Toda essa riqueza pouco ou nada serviu aos interesses dos índios e 

dos mestiços. Uma pequena  parcela dessa fabulosa riqueza ficava com 

as elites locais, enquanto o restante, o colossal restante, corria para as 

arcas lusitanas. 

Padre Antônio Vieira , embora ligado à elite metropolitana (ocupou 

cargos políticos e durante algum tempo exerceu a função de confessor da 

nobreza real), não deixou de reconhecer os abusos perpetrados pelos 

colonizadores, através de tributos, imposições e muitos donativos. 

A partir de 1822, com a Independência paga a Portugal e à 

Inglaterra, o que custou aos cofres públicos do Brasil Imperial 2 milhões 

de libras esterlinas, continuaram os desmandos, os roubos, a ganância 

desenfreada das elites, agora nacionais, que detinham o poder político e 

econômico. 

O Brasil passou a ser propriedade dos senhores de cana-de-açúcar 

e, mais tarde, dos donos de cafezais. 
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Nem a “Revolução de 30”, nem o chamado  Movimento de 64, pouco 

ou nada  fizeram em benefício da Nação, seja através do 

equacionamento dos problemas crônicos, seja permitindo que a Nação 

tivesse um lugar no contexto de nosso processo histórico. 

Agora,  há pouco tempo (1987), tivemos os fatos escabrosos da  

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  de Paulo César Farias e 

Fernando Color, como também a Comissão Parlamentar do Orçamento, e 

outras mais, como a do Narcotráfico, a  dos Bingos,  a dos Remédios, 

etc. , em que ficou evidente a desonestidade de nossos políticos, em 

cumplicidades com as elites econômicas.  

Esses roubos, contrabandos, uso indevido dos dinheiros públicos,  

corrupção entre compadres, má gerência na administração  da coisa 

pública trouxeram, em conseqüência, a falência de nosso sistema de 

saúde, o caos na educação pública e privada, o sucateamento da 

previdência social, a fome e a miséria absoluta para a maioria da 

população. 

A Nação não pode permitir que o Estado a destrua, como no 

passado o Estado lusitano  o fez  com as diversas nações ameríndias, 

sendo os nativos destruídos como pessoas e como cultura. A Nação 

deve despertar e tomar consciência dos gravíssimos problemas que 

assolam a grande maioria do povo brasileiro. As elites políticas não 

são donas do Estado, são simplesmente representantes da Nação, e 

como tais devem zelar pelos interesses da Nação como um todo e 
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nunca cuidar tão somente de interesses particulares de pessoas ou 

grupos. Será que isso não vai acabar  nunca? 

Os movimentos de protestos, reivindicativos ou conflitos 

armados no campo não aconteceram por acaso. Todo fato histórico só 

acontece em conseqüência  de causas motivadoras, estruturais e 

conjunturais. A estrutura agrária, exclusivista e violenta, a ´par do 

autoritarismo das elites políticas é uma das causas do surgimento das 

resistências e rebeldias no campo. 

Durante o período da Escravidão, a base econômica dos 

proprietários de terra se fundamentava no comércio de negros 

escravos africanos. Com a  Abolição, milhares e  milhares de negros e 

mestiços ficaram totalmente desprotegidos e marginalizados do 

processo  econômico e social. Com a Lei de Terra (1850), a base 

econômica das fazendas passa a ser, então, a terra. Diante desse 

fato, os milhares  de ex-escravos,  mestiços e índios que viviam na 

área  rural, por serem desapossados de terra e  para não morrerem, 

passam a trabalhar na agricultura e nas fazendas de gado como 

posseiros ou agregados. Outro tipo de agregado, em decorrência do 

Morgadio, eram  os membros das famílias proprietárias que não 

herdavam nada. 

A terra, depois da Abolição, passa a ter um caráter 

fundamentado na economia agrícola. Por causa disso, toda vez que o 
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proprietário vai necessitando  de ocupar mais e mais terras, acontece 

a   desocupação de mais e mais posseiros das terras onde trabalham. 

Com o  Governo Militar (1964-1985), os proprietários 

começaram a se organizar, com o apoio da polícia e dos militares,  

para impedirem qualquer forma de protesto ou invasão de terras  

realizadas pelos pobres.  Houve, então, nesse período conflitos cada 

vez  mais violentos entre os proprietários e os sem terras,  resultando 

uma série cada vez maior de assassinatos de sem terras. O Governo 

Castelo Branco criou o Estatuto da Terra para ser  a base para a 

redistribuição de terra, através de uma cobrança de imposto retirada 

dos proprietários, que serviria para a compra de terras, onde deveriam 

ser assentados os pobres sem terras.  

Através de grandes projetos criados na Amazônia para 

atender a demanda de empresas nacionais e estrangeiras  que 

querem investir naquela região,   foram criados projetos subsidiados 

pelo Governo, com dispensa de 50 por cento dos impostos que  

deveriam ser  cobrados.  A conseqüência disso, mais uma vez, foi o 

desalojamento dos camponeses que já trabalham no norte do país. Os 

homens do campo, principalmente do Nordeste, transformam-se em 

migrantes sem rumo. Em virtude da situação social e econômica, os 

camponeses nunca foram um povo enraizado, mas, ao contrário, 

sempre foram povos migrantes, itinerantes, sem destino certo. 
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Segundo Rui Facó, (1978:8) o latifúndio,  através do braço 

escravo, retardou a modernização do campo, provocando com isso o 

analfabetismo, a miséria, a alienação que, com o tempo,   gerou várias 

formas de resistência, manifestadas através do banditismo social 

(Lampião), do fanatismo e do messianismo (Canudos, Contestado e 

Caldeirão), do associativismo (Ligas Camponesas), fenômenos 

considerados  “extra-históricos, os quais são eliminados dos 

acontecimentos que fazem parte de nossa evolução nacional, de 

nossa integração como Nação, de nosso lento e deformado 

desenvolvimento econômico”. (Facó,1978:7). 

Todos esses fatos foram, e ainda são, geradores da 

insatisfação e rebeldia do homem do campo, historicamente 

manifestado  através dos Movimentos de Posseiros, Movimento dos 

Sem – Terra, Movimento das Barragens, Lutas Indígenas etc. Esses  

movimentos sociais são recentes. Entretanto a luta contra a 

expropriação começou com Canudos (1896-1897), Contestado (1912-

1916) e Caldeirão (1938). (Martins: 1995). Esses movimentos e outros 

originados do campo, embora importantes são desconhecidos de 

muita gente,  pela exclusão social, cultural, política e ideológica que os 

camponeses sempre sofreram. Reafirma Martins que  

Essa exclusão ideológica é tão profunda, tão radical, que 

alguns dos mais importantes acontecimentos políticos da história 

contemporânea do Brasil são camponeses e, não obstante, 
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desconhecidos não só da imensa massa do povo,  como também dos 

intelectuais, exceção feita a este ou àquele que por razões 

profissionais se vê obrigado a saber de certas coisas.... A história do 

Brasil é a história das suas classes dominantes, é uma história de 

senhores e generais, não é uma história de trabalhadores  e de 

rebeldes. (Martins:1995: 25 - 6). 

Outra atividade que também contribuiu para a formação de 

extensas propriedades no Brasil foi a pecuária. Por natureza a criação 

de gado necessita de grandes  extensões de terras para suprir as 

fazendas dos pastos e alimentação de subsistências. 

Segundo Guimarães, (1981: 71)  a pecuária, embora 

geralmente subestimada por 

  historiadores atentos a outros acontecimentos e por eles 

injustamente relegada a  plano secundário, é destacada também por 

Roberto Simonsen, que lhe empresta  feição caracteristicamente local 

formadora de  gente livre e com capitais próprios. Com as fazendas de 

gado surge um outro tipo de latifúndio, mais democrático e permitindo 

o acesso à terra da população nativa mais pobre. 

Entretanto, não se pode deixar de dizer que a pecuária,  por 

precisar de pouca mão-de-obra, é, por isso, também, um agente que 
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não contribui de forma satisfatória para resolver ou ajudar a alocação 

dos camponeses nas áreas em que eles possam trabalhar. 

Nos dias atuais,  o fenômeno da Mundialização está 

provocando  uma série de mudanças no campo da economia, 

envolvendo os magnatas da indústria e os trabalhadores urbanos.  

Dentre essas mudanças está acontecendo o que os autores chamam 

de  reestruturação produtiva. O que significa isso? Segundo Mota 

(2000:27), citando Dias (1997:14), 

(...) todo o processo conhecido como reestruturação 

produtiva nada mais é do que a permanente necessidade de resposta 

do capital às suas crises. Para fazer-lhes frente é absolutamente vital 

ao capital – e aos capitalistas – redesenhar não apenas sua 

estruturação “econômica”, mas, sobretudo, reconstruir 

permanentemente a relação entre as formas mercantis e o aparato 

estatal que lhe dá coerência e sustentação. Assim, o momento atual 

da subsunção real do trabalho ao capital – conhecido ideologicamente 

como a III Revolução Industrial – exige uma modificação das regras da 

sociabilidade capitalista, modificação essa necessária para fazer 

frente à tendência decrescente da taxa de lucro . 

De acordo com esse processo as empresas, de um lado, 

lutam pela flexibilização da produção, enquanto por outro lado 

acontece  a desintegração da força de trabalho.  
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Diante desses fatos,  as empresas procuram o caminho  da 

maior produtividade,  menores despesas de custeio e lucros sempre 

crescentes; entretanto, para os trabalhadores tal processo  está 

significando a precariedade do trabalho e dos salários, o medo 

contínuo da demissão,  a fragilidade dos sindicatos e a 

desestruturação dos trabalhadores como classe. 

Segundo Edmar Bacha: Estamos todos conscientes de que 

vivemos em um país que tem a mais alta concentração de renda do 

mundo e, para ser específico, uma das mais altas concentrações de 

terras. 4  

A  História registra: Logo após o “descobrimento”, Pero Vaz 

de Caminha escreve uma carta ao Rei Dom Manuel a respeito das 

terras recém “descobertas”. Diz ele: 

Esta terra, Senhor, me parece que da ponta  que mais 

contra o sul vimos até outra ponta que contra o norte vem, de que nós 

deste porto houvemos vista será tamanha, que haverá nela bem vinte 

ou vinte cinco léguas por costa. Traz ao longo do mar, em algumas 

partes, grandes barreiras, delas vermelhas e delas brancas, e a terra, 

por cima, toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a 

ponta é toda praia - palma, muito chã e muito formosa; pelo sertão nos 

pareceu do mar muito grande, porque, a  estender olhos, não 

                                                 
4 Entrevista no Jornal do Brasil, 8 de junho de 1986. 
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podíamos ver senão terra e arvoredos, que nos parecia mui longa 

terra. (Caminha: 81 e 82). 

O Rei de Portugal politicamente reinava de forma absoluta. 

Ele era o único que tinha poder e bens. A terra “descoberta” era 

propriedade absoluta do rei: Terra de Um.  

Quando se fala em Capitanias Hereditárias,  informa-se que 

o Rei fez doação de terras a um donatário. Isso não é verdade. A terra 

“doada” sempre pertenceria ao Rei. A qualquer momento podia ele 

requerer a posse de suas terras. Durante todo o período colonial, o 

Rei Lusitano foi sempre o único proprietário das terras  “descobertas”. 

Depois de 1850, quando a forma de aquisição de terra só 

poderia ser feita através de compra e venda, as terras passaram a 

pertencer a algumas pessoas. Como a maioria dos habitantes não 

tinha recursos para comprar um pedaço de terra, passou ela a 

pertencer  apenas a umas poucas pessoas: Terra de Alguns. 

Outro  fator que vem emperrando as conquistas 

democráticas está radicado na gênese da formação de nosso Estado. 

A partir de 1822, não obstante a existência do Estado 

Político, ainda não se havia formado uma nação,  que se 

caracterizasse por  ser  brasileira, seja pelo aspecto  físico ou cultural, 

porquanto a maioria dos grupos de que  era ela constituída – negros, 

índios, mestiços – era  fraco, socialmente falando, o que determinava 

a criação de um Estado que fosse forte e centralizado, para que  
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pudesse organizar a formação da Nação e do povo brasileiro.  Assim, 

o Estado, além dos encargos normais de um país soberano, deveria 

também exercer o papel de tutor imparcial, onisciente e onipresente, 

que velasse para que seu desenvolvimento se verificasse de forma 

regular e segura. Para tanto, houve um projeto político que identificava 

o Estado brasileiro com as seguintes características.5

Na concepção de Estado conceber-se-ia  a formação de  

um ser-estado puro, intocável e demiurgo. Teria ele a função de 

estimular  e orientar o processo de constituição da Nação e do Povo 

brasileiro. Todo o esforço político e econômico deveria se manifestar 

no sentido de preservar as posições conquistadas e reforçar a 

dominação expressa pela “raça” branca. Este estado deveria ter como 

alicerce os seguintes basilares: a Lei, a Ordem, a Religião e a 

Autoridade. 

 Por sua vez,  a Nação a ser constituída deveria ser um 

bloco monolítico, onde as vozes discordantes são consideradas um 

perigo, que poderiam desestruturar as vigas mestras que sustentam o 

Estado. Por isso, a todo e qualquer custo, essas vozes deveriam ser 

silenciadas e/ou exterminadas. Nessas condições o Estado deveria 

promover a unidade territorial, a unidade política e a unidade racial. 

                                                 
5 Este projeto de estruturação do Estado, da Nação e do Povo Brasileiro, está consubstanciado na obra de 
Francisco Adolfo de Varnhagen, que se resume no seguinte: 1) a constituição de uma nação branca e européia; 
2) a criação de um Estado suficientemente forte e centralizado, instrumento da constituição da Nação; 3) a 
constituição futura de um homem branco brasileiro – fruto da  mescla das três raças existentes. ( Odália, 1979: 
18)  
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Em suma, o Estado brasileiro arquitetado pelas elites do 

século XIX, assume de forma consciente e segura, a função de um 

deus tutelar que, acima das contingências sociais se investe do papel 

de instrumento da realização da nação ideal, dirigida e ordenada 

conforme os ditames da Lei, da Ordem, da Religião e da Autoridade. 

O Estado é portanto um ser majestático, cuja sabedoria está acima 

dos erros  ocasionais, e intocável. (Odália: 1979, 21). 

 Além disso, ele propugnava pela formação de uma nação 

branca. Como a população brasileira era em sua grande maioria 

constituída de índios, negros e mestiços, destituída de predicados 

físicos e intelectuais e sem qualquer suporte cultural reconhecido, 

deveria, por isso, ser dirigida e controlado por uma elite que se dizia 

branca. 

Será que mudou alguma coisa sobre o que se acabou de 

afirmar? Será que esse projeto do século XIX, não está ainda vivo? 

Ernest Hambloch (1936: 78), no livro Sua Majestade o 

Presidente do Brasil, a respeito dos governantes brasileiros afirma que 

 

A administração do país não tem sido conduzida como 

resultado da discussão dos interesses nacionais, mas por meio de 

decretos legislativos ou executivos – o que faz pouca diferença ao 

considerar-se que ambos emanam do Poder Supremo ou do seu 

círculo mágico, são aprovados pelo Congresso depois de acordos 
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prévios que garantiram sua aprovação, e foram depois impostos ao 

país como leis  representando a vontade soberana de um povo 

soberano expressa através dos  “legítimos representantes da nação 

no Congresso. 

O Legislativo não passa  de áulico do Executivo. Mesmo o 

Judiciário, com tantas denúncias de corrupção em seus quadros, 

tornou-se vulnerável, além de uma série de carências e deficiências 

que sofrem os arautos da Justiça. 

Hoje, com o crescimento cada vez maior da autonomia da 

vida econômica,  por um lado está acontecendo a massificação de 

culturas e a destruição da privacidade do indivíduo, misturando grupos  

e pessoas de culturas diferentes e, por outro, isolando culturas que se 

fecham dentro de si mesmas, como forma de reação ao fenômeno da 

globalização. 

O progresso tecnológico cada vez maior que atingiu a 

agricultura com base  latifundiária, a partir dos anos setenta,    

desmobiliza os camponeses de suas áreas de trabalho, para 

transformá-los em favelados nas cidades ou bóias frias nas zonas de 

colonização. 

Toda essa estrutura (agrária e política) que se instalou no 

Brasil e perdura ainda hoje, vem provocando os movimentos de 

protesto e rebeldia que tomou de conta  dos excluídos, seja do campo 

ou da cidade. Dentre esses movimentos surgiu o MST, que segundo 
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Stedile (1999: 17), está  formando  uma base social disposta a lutar, 

que não aceita nem a colonização nem a ida para a cidade como 

solução para seus problemas. Quer permanecer no campo, e 

sobretudo, na região onde vive. 

As revoltas, as rebeldias, os conflitos e movimentos sociais 

são  resultados de uma estrutura econômica e social injusta e cruel. A 

miséria, a fome, as  injustiças, a  herança clientelística, a estrutura 

agrária com base latifundiária, criaram as condições e situações  para 

protestos,  invasão de terras,  lutas armadas que começaram no 

século XIX e vem persistindo até os dias atuais. Os assentamentos  

são frutos das ações de revoltas e lutas dos homens e mulheres do 

campo.As revoltas, as rebeldias, os conflitos e movimentos sociais são  

resultados de uma estrutura econômica e social injusta e cruel. A 

miséria, a fome, as  injustiças, a  herança clientelística, a estrutura 

agrária com base latifundiária, criaram as condições e situações  para 

protestos,  invasão de terras,  lutas armadas que começaram no 

século XIX e vem persistindo até os dias atuais. Os assentamentos  

são frutos das ações de revoltas e lutas dos homens e mulheres do 

campo. 

Como andam as coisas nos dias de hoje? Será que houve  

melhoras significativas? Será que os homens do campo conseguiram 

mais espaços? Será que a cidadania, como símbolo dos tempos 
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modernos já atingiu a todos os habitantes do campo? Deixo a 

resposta a Juan Inácio Romero (1988:88): 

Definitivamente, os vícios da estrutura  fundiária brasileira 

se agravaram, não foram corrigidos, apesar de tantos governos terem 

passado, apesar de existir no Brasil um velho plano de reforma agrária 

contido no Estatuto da Terra, com idéias que nunca foram efetivadas e 

cujos objetivos jamais  se cumpriram totalmente. 

Em outras palavras, a experiência brasileira sobre a reforma 

agrária em seu conjunto – e particularmente ao serem considerados 

os propósitos das classes no poder – nunca passou mesmo de uma 

contra-reforma agrária... 

 

1.2 OS SEM TERRA: pobreza, violência e migração 

                  

                 O SERTANEJO – sempre excluído do contexto social 

                                                             A palavra camponês não designa apenas o seu novo 
nome, mas também o seu lugar social, não apenas no espaço          
geográfico, no campo em contraposição à povoação ou à cidade, 
mas na estrutura da sociedade, por isso,  não é apenas um novo 
nome, mas um destino histórico. 

                                                                                    José de Sousa Martins 
                                                                                         
 

Um dos grupos sociais mais desprotegidos e marginalizados 

do Brasil é, sem dúvida, o dos homens do campo. Os sertanejos são 

explorados como força de trabalho e não usufruem os direitos inerentes 

aos cidadãos, conforme estabelece a Constituição. No Brasil, os 
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sertanejos e os lavradores nunca foram integrados  no contexto social. 

(Rodrigues: 1982: 123) 

Esse grupo excluído, no correr de nossa História, foi sempre 

espoliado e massacrado. Basta citarmos os movimentos históricos de 

Canudos e Caldeirão, para  comprovar o que ora se afirma. 

Toda vez que as elites querem se indispor contra uma parcela 

da população, são pródigas em substratos ideológicos, que vão justificar 

suas ações e, por outro lado, condenar a parcela discriminada. 

Canudos e Caldeirão tornam-se, em seus respectivos 

espaços físicos e temporais, uma ameaça à  “Segurança Nacional” e, por 

isso, deverão ser destruídos. Antes que isso aconteça, porém, agentes 

das elites - oficiais e oficiosos - preparam, com recursos ideológicos, a 

população para receber a ação governamental como justa e necessária. 

Depois do fato acontecido, autores de obras históricas, 

condicionados pelo direcionamento ideológico das elites, transmitem uma 

visão justificadora das ações repressoras do comando do Poder Político.  

Muitos autores, inclusive de livros didáticos, o que contribui 

para disseminar entre as crianças e jovens idéias e fatos que às vezes 

não correspondem à realidade histórica, escreveram sobre esses dois 

movimentos sociais. Antônio Conselheiro é sempre apresentado como 

um louco, fanático e analfabeto, sem sentimentos morais e moldado 

geneticamente de forma desequilibrada,  o que o faz um ser humano 

inferior.  
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Quatro expedições foram mobilizadas pelo Governo,  em que 

cerca de doze mil homens, sendo que cinco mil, entre  soldados  e 

oficiais, tombaram no campo de luta. A epopéia de Canudos, segundo 

Rui Facó (1978:118) ... “ficará em nossa história como um patrimônio das 

massas do campo e uma glória do movimento revolucionário pela sua 

libertação.  

José Lourenço surgiu em Juazeiro à época do Padre Cícero. 

Tratando-se de pessoa de bons antecedentes, muito religioso, ordeiro, 

honesto, Padre Cícero lhe confia o sítio chamado Caldeirão. 

Depois da morte do Padre Cícero,  apareceu em torno do 

beato Lourenço uma onda de boatos a respeito dos seus poderes. Dizia-

se que ele fazia milagres. A morte do Padre Cícero deixou um vazio 

imenso nos anseios de esperança e salvação para as massas 

camponesas. Seguir o beato Lourenço talvez tenha sido uma maneira 

que os sertanejos encontraram para preencher o vácuo deixado pelo 

Patriarca de Juazeiro. 

Quando o beato Lourenço chegou ao sítio, o terreno era 

estéril e, por conseqüência, improdutivo. Foi formada ali uma verdadeira 

comunidade, em que tudo era de todos,  e todos trabalhavam para um só 

objetivo - o bem da comunidade. Pouco tempo depois aquela terra estéril, 

se transforma num jardim verde, onde havia sistema de água, barragens, 

cisternas, criação de gado, poços profundos, instrumentos agrícolas, tudo 

feito com o trabalho e suor dos habitantes do Caldeirão. 
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Canudos, como se viu, também conseguiu, com seu próprio 

trabalho, sem a ajuda de ninguém de fora, criar uma cultura de 

subsistência e até mesmo com excedentes. Entretanto, apesar disso, os 

dois núcleos foram impiedosamente destruídos. 

Talvez , ao invés da destruição de Canudos e Caldeirão, teria 

sido mais útil e sem perdas financeiras e de pessoas, o Governo ter 

olhado para aqueles dois núcleos com olhos de verdadeiros 

administradores e procurado saber, antes, as razões por que aqueles 

sertanejos pobres, quase sem cultura literária, sem qualquer ajuda 

técnica ou financeira, tinham sido capazes de criar uma cultura agrícola,  

em que prosperava pequenos sítios com maior produtividade do que 

muitas fazendas de latifundiários, não obstante possuírem meios 

técnicos, financeiros e humanos em maior abundância. Por que as 

autoridades não quiseram ver  Canudos e Caldeirão como um exemplo 

claro de trabalho eficiente para  vencer a miséria dos camponeses, uma 

vez que, até mesmo as agruras das secas eram vencidas? Por que não 

se fizeram novas experiências em outros locais, nas terras consideradas 

improdutivas? 

Que mal faziam os sertanejos? Tinham se apropriado 

ilegalmente de um pedaço de terra (Canudos) ou viviam em terras 

cedidas (Caldeirão),  isso é verdade. Mas quantos latifundiários, a cada 

dia, não  fizeram ou fazem a mesma coisa? Que punições lhes são 

atribuídas?  Por que razão destruíram tudo? Arrasaram tudo? Mataram 
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todos ou quase todos? No Caldeirão, o Governo do Ceará usou até de 

aviões para que a destruição fosse completa. Por que a História não 

registrou os nomes desses “heróis” que massacraram populações 

indefesas ou tecnicamente pouco preparadas? 

Que mais queriam os sertanejos além de um pedaço de 

terra? Nada. Nem isso o Governo foi capaz de lhes dar. Ao invés de 

terras, deu-lhes fogo, balas, granadas e morte. Na  terra, nem uma 

sepultura digna. 

Na história da República, os governantes cometeram dois 

grandes crimes: Canudos e Caldeirão. Os crimes ficaram impunes, como 

soe acontecer, quando os criminosos são poderosos. 

Contra tal fato nada se pôde fazer. Nem sequer  a verdade 

dos fatos foi restabelecida, pondo-se José Lourenço e Antônio Vicente 

Mendes Maciel no lugar a que têm direito, como contestadores  de 

uma ordem injusta estabelecida em detrimento dos sem terras. Eles 

não foram bandidos. Foram  líderes legítimos dos povos sem terras, 

sem tetos e sem esperança de dias melhores.  Representavam o 

sonho de uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais humana. 

Eles morreram, mas  nos deixaram o exemplo de sua coragem, 

lealdade a um ideal,  por terem sido  imolados em nome dessa utopia. 

Com o monopólio da terra pelos ricos, os pequenos 

proprietários também foram sufocados pelos latifundiários. Os 

agregados e os posseiros foram expulsos das terras em que 
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trabalhavam. Isso provocou e continua provocando a migração dos 

sertanejos, que terminam nas grandes cidades como bóias – frias, 

morando em favelas. Todas essas injustiças e violências perpetradas  

contra os homens do campo foram criando um ambiente favorável aos 

protestos e rebeldias dos sertanejos. É neste contexto que está 

inserido o Movimento dos Sem Terra. 

 

 

1.3 MOVIMENTO DOS SEM TERRAS – assentamentos 

 

O MST é atualmente o maior movimento social popular 

do Brasil e, possivelmente, o maior da América Latina. 

Ele é um movimento agenciador de redes de 

sociabilidade e de participação social no campo. 

                                                                                 Maria da Glória Gohn                                      
                                

No Brasil, desde a colonização, foi criada uma estrutura 

agrária com  base latifundiária. Todas as  experiências colonizadoras 

foram montadas em cima desse pressuposto latifundiário. Os 

governos nacionais (império e república) em nada mudaram esse 

substrato agrário fundante. Daí, em  conseqüência do desequilíbrio 

social provocador de injustiça e supressão de direitos, sempre houve 

no campo conflitos e rebeldias  (Canudos, Contestado, Caldeirão). 
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 O Movimento dos Sem Terra surge como resultado dessa 

estrutura fundiária desumana, que só enxerga o aspecto econômico e 

nunca a problemática social. 

O  Movimento dos Sem-Terras surgiu em termos nacionais 

no contexto da ditadura  militar. A Central Única dos Trabalhadores 

(CUT),  e o  Partido dos Trabalhadores (PT) desencadearam essas 

lutas e o Movimento dos Sem-Terras é fruto desse momento. A 

necessidade de o povo se organizar para a conquista da terra foi o 

que deu origem ao MST, que surgiu, em nível nacional, em 1979. 

A estruturação do MST, hoje,  permite sua organização em 

23 estados da Federação.  As lutas já conquistaram  terras para quase 

140 mil famílias. Grande parte desses assentados se organizam em 

torno de cooperativas de produção. Segundo pesquisa da 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação 

(FAO),   a renda média, nos assentamentos,  é de 3,7 salários 

mínimos mensais por família. Nos assentamentos onde as 

agroindústrias foram implantadas,  essa média de renda sobe para 5,6 

salários mensais por família. Como já foi dito,  além do trabalho 

realizado, tendo por objetivo a produção, o MST se preocupa com a 

formação técnica e política dos associados. Nos assentamentos há 

também o cuidado com a educação geral de seus filiados. Segundo 

dados fornecidos pela Internet   São mais de 38 mil estudantes e 

cerca de 1500  professores diretamente  envolvidos nesse projeto de 
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uma nova educação. Além dos cursos regulares, o MST promove 

cursos e atividades de capacitação beneficiando cerca de três mil 

pessoas todo ano. Entre eles estão os cursos de magistério e o 

técnico em administração de cooperativas, em nível de segundo grau. 

 No Ceará, a primeira ocupação se deu em maio de 1989, 

na fazenda São Joaquim (23.000 hectares), que envolve os 

municípios de Madalena, São Joaquim  e Boa Viagem.  

 Houve e há continuadamente ocupações e assentamentos, 

convênios com entidades diversas, que buscam o aprimoramento da 

educação dos militantes, a par de um trabalho de conscientização dos 

camponeses e divulgação do Movimento em setores variados da 

Sociedade.  O MST é um movimento da sociedade,  em sua grande 

maioria constituída de sem terra, sem teto,  sem vida digna, sem 

saúde, excluídos que são da terra e da cidadania. Os direitos são 

sempre uma conquista, nunca uma doação de ninguém. Ou lutamos 

por nossos direitos, ou os conquistamos, ou jamais os teremos. 

História é vida. Vida é luta, é mudança. 

O MST, hoje,  é uma organização coletiva que luta e 

constrói seu espaço,  fazendo ocupações, participando de 

assentamentos, promovendo a conscientização dos militantes e 

preparando os jovens, através da educação, para ocuparem um lugar 

dentro do contexto do Movimento. Através de uma direção coletiva,  

onde há uma divisão de tarefas para todos os participantes, dentro de 
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uma ordem estabelecida, realiza ocupações, participa de 

assentamentos, promove a educação grupal para a formação de 

quadros, e, além disso,  promove a luta pela terra e pela  reforma 

agrária. (Stedile, 1999: 39 – 43) 

O MST defende e implementa a educação, através da 

formação político-ideológica e da capacitação de seus militantes, 

como um dos fatores que deverão ser trabalhados para que o ser 

social se objetive. Segundo  Stedile, (1999:132) 

Em qualquer organização social, em qualquer movimento 

social não é o discurso que proporciona a unidade entre as pessoas 

na base. O que constrói a unidade é a ideologia da visão política sobre 

a realidade e o uso de símbolos, que vão costurando a identidade.  

Eles materializam o ideal, essa unidade invisível”. 

Por que, apesar da globalização, que está provocando a 

desagregação cultural, o ressurgimento do individualismo como 

primado,  a predominância do capital sobre o trabalho e da força 

econômica sobre a aristocracia política, o MST se mantém de pé, 

ganhando com isso espaços cada vez maiores, através dos 

assentamentos?  O que está escondido por trás da solidariedade dos 

pobres desprivilegiados,  da mística da esperança de que as 

conquistas só acontecem por meio do sacrifício pessoal, da luta e da 

união de todos? Por que os governantes e os latifundiários não 

conseguiram ainda desmobilizar os sem terras? Que força move 
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esses homens e mulheres na busca da liberdade e na conquista do 

direito inalienável de vida? Um dos fatores predominantes, em que se 

sustenta a força dos sem terra é a conscientização, através da 

experiência de vida, pois somente por meio  do trabalho e da luta se 

conseguem as ocupações, que poderão gerar futuros assentamentos. 

Em Fortaleza,  funciona a Secretaria do MST, que 

administra os assentamentos distribuídos por várias regiões do 

Estado. Através dela existem convênios firmados com a Secretaria de 

Educação, no sentido de alfabetizar jovens e adultos. A Secretaria de 

Saúde e o MST do Ceará firmaram convênio, com o objetivo de treinar 

agentes de saúde, construção de postos de saúde e assistência do 

Médico de Família para atuarem dentro dos assentamentos. 

Talvez tenha dado a impressão de que suponho que o MST 

é um movimento perfeito. Não. Não é isso. O MST é um movimento 

constituído de pessoas humanas, por isso, passível de erros, enganos 

e  outras coisas negativas.  Nesse contexto, é  oportuno dizer que os 

sem-terra possuem conflitos internos entre jovens e velhos, homens e  

mulheres e mesmo entre valores e ideologias . Se na maioria das 

vezes os sem-terra se defendem da violência sofrida,  outras vezes 

cometem excessos provocadores de violência.  Confirmando o que 

acabei de externar,  Melucci (2001: 29)  afirma que,  

quando se fala de um movimento social, refere-se, 

geralmente, a um fenômeno coletivo que se apresenta com uma certa 
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unidade externa, mas que, no seu interior contém significados, formas 

de ação,  modos de organização muito diferenciados e que, 

freqüentemente, investe uma parte importante de suas energias para 

manter unidas as diferenças. 

Por uma questão de necessidade e também   ideológica, o 

Movimento dos Sem-Terra no Ceará está voltando sua atenção,  no 

sentido de esclarecer à população os reais objetivos do Movimento, 

uma vez que os governos Estadual e Federal, através da mídia,  

procuram desestabilizar o Movimento  em qualquer lugar onde ele se 

encontra organizado. Sabedores de que a propaganda tem uma força 

de persuasão muito forte, e como o MST não dispõe  de recursos 

financeiros para investir em propaganda,  está procurando mostrar nas 

escolas, universidades, entidades públicas e privadas, bairros etc. sua 

realidade, promovendo palestras sobre o histórico do Movimento, 

explicando as razões das ocupações e como estão participando dos 

assentamentos. Os membros da Secretaria do Movimento dos Sem-

Terra, no Ceará,  estão sempre de braços abertos para receberem 

qualquer pessoa, escolas, associações, entidades de modo geral para 

conhecerem de  perto sua realidade. 
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SEXUALIDADE E SEXUALIDADE 

                                Consuelo Lins 

 

 

Tentaram nos convencer 

 que éramos divinas 

e  nos negaram os BENS da TERRA. 

Tentaram nos convencer 

que éramos santas 

e  nos negaram o prazer da VIDA. 

Tentaram nos convencer 

que éramos ESCRAVAS 

e  nos negaram a LIBERDADE. 

Agora tentam nos convencer 

 que somos mais competentes 

e ganhamos  menos por trabalho igual. 

Insistem que devemos ser PODEROSAS 

e brigamos com os companheiros. 

Somos simplesmente mulheres. 

e só isto, já é uma imensidão 

Mulheres do ventre à mente, 

unidas e conscientes 

juntando nossa luta, 
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à luta de nossa gente. 

 

2.1 ESBOÇO HISTÓRICO 

Às mulheres, por mais espaços que  já tenham conquistado, 

faltam-lhes ainda o reconhecimento da vivência integral de seus 

direitos.  

Não se pode negar, entretanto, que a mulher,   ao longo da 

história,  sempre teve seu valor. 

Os povos primitivos fizeram da mulher um  referencial social 

muito marcante. Na Sardenha pré-histórica se cultuava a “Grande 

Mãe!”. Os agricultores primevos tinham como marco principal  a “Mãe 

Terra”. Os Antigos Gregos e Romanos tinham como referencial 

histórico importante  figuras femininas como Afrodite, Ártemis, Geia, 

Hebe, Hera, Héstia, Réia, Cibele, Vênus, Minerva, Lucina, etc.  Os  

cristãos católicos veneram suas santas,  dentre as quais  destacam a 

figura de Maria, mãe de Jesus. 

Entretanto, há também o outro lado da história, que não 

podemos esquecer. 

Entre os hebreus, o nome mulher é Isscha, derivado da 

palavra Isch, que quer dizer homem. A Bíblia quando fala da culpa 

original,  que provoca o primeiro pecado do homem, afirma que Deus 

se dirige à mulher para censurá-la, dizendo: Multiplicarei os 

sofrimentos de teu parto; darás à luz com dor teus filhos; teus desejos 
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te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. 

(Gênesis Cap. 3,  16). Nesse contexto, a dependência e submissão da 

mulher não seriam somente social e política, mas também biológica. 

Os povos que praticam o Islamismo, tanto na Antiguidade 

como atualmente, acreditam que Os homens têm autoridade sobre as 

mulheres pelo que Deus os fez superiores a elas e por que gastam de 

suas posses para sustentá-las...(Alcorão, sura 4, pág. 39). A 

superioridade do homem sobre a mulher, segundo o Alcorão,  não é 

uma  imposição, mas algo natural, determinado por Deus.  

Para os gregos antigos, o modelo de mulher estava 

consubstanciado na figura de Pandora, responsável por todos as 

mazelas e infelicidade que afligem o mundo. O poeta Hesídio, na 

Teogonia, (1991:123) assim se manifesta sobre o papel de Pandora e, 

por extensão,  das mulheres, em geral: 

E quando, em  vez de um bem, (Zeus) criou este mal tão 

belo. Conduziu-a (Pandora) para onde estavam os demais deuses e 

homens, magnificamente ataviada pela deusa de olhos garços, filha de 

um deus poderoso. Maravilharam-se mortais à vista desse ardil 

profundo e sem saída, destinado aos homens. Dela se originou a 

espécie maldita das mulheres, flagelo terrível instalado entre os 

homens mortais... 
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A mulher, excetuando nos tempos primevos, foi sempre 

dominada e explorada. Por isso, tem-se a impressão errada de que 

também nunca houve qualquer reação delas durante esse longo 

período. Mas, ao contrário, elas, as “mulheres audaciosas”, como as 

chamava Leon Vick, sempre reagiram, conforme tentarei demonstrar a 

seguir. 

 Como se deu essa reação?  

 Quem eram essas “mulheres audaciosas”? 

 Citarei apenas alguns nomes referentes à Antiguidade e 

mais outros do contexto do Período Medievo. 

Há mais ou menos 4.000 anos, Enheduana, na Suméria, foi 

a primeira escritora do mundo a ser conhecida por seu próprio nome. 

Foi também sacerdotisa . Os quarenta e dois hinos em louvor aos 

templos da Suméria e Acad  compostos por ela ainda hoje existem. 

Na Babilônia o cargo de escrivão era importante e muito 

cobiçado. Era função para homens. Entretanto, Amar-Mamu foi uma 

escrivã de carreira, durante cerca de 40 anos. 

No Egito,  na cidade de Alexandria, morava a pintora de 

murais, Helena. Ficou conhecida pelos mosaicos que produziu. 

Cleópatra, a Serpente do Nilo, ficou  famosa por sua beleza, e 

também por ser rainha e deusa. 

Em uma época em que só podiam se sobressair os 

homens, como se explica que Débora conseguiu ser juíza  de guerra 
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e, além disso, os autores bíblicos comporem uma canção só para 

homenageá-la? 

Na Grécia, a figura de Safo,  destacou-se por criar na ilha 

de Lesbos um ninho de amores femininos, quando o amor ideal era 

expresso através de relações homossexuais masculinas. (Leon, 1995: 

38). 

Na Idade Média as “mulheres audaciosas” se fizeram 

presentes, deixando suas marcas na história. Fya Bach destacou-se 

como uma profissional de qualidade e reconhecida entre os seus. 

Embora não fosse uma coisa natural, ela tornou-se uma  ferreira 

independente, conhecida como a “Ferreira de Siberg”. Em sua carreira 

de 30 anos, ocupou vários cargos na diretoria da associação dos 

ferreiros. 

Chiyone, uma viúva japonesa, por volta de 1560, iniciou um 

negócio de aluguel de ninjas, treinando meninas para serem “flores 

mortais”, como eram conhecidas. 

Quando se fala  de Maomé, não se pode esquecer o nome 

de Khadija,  que ofereceu todo o  suporte na sua empreitada de  

fundar uma nova religião monoteísta chamada “Islã”. 

Lisa de Anton ficou famosa ao aceitar ser retratada pelo 

gênio Leonardo da Vinci,  que a transformou em Monna Lisa. 

Rosa Vanozza ficou conhecida no mundo social como 

amante de várias celebridades da época.   Dentre esses homens 
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famosos pode-se se destacar como o mais importante, Rodrigo 

Bórgia, conhecido no  mundo europeu como o papa Alexandre VI. 

No século XVIII, com os chamados movimentos de 

vanguarda - filosóficos ou políticos - como o Iluminismo, a Revolução 

Americana e a Revolução Francesa,  as conquistas sociais tinham 

mais um caráter político, que  só atingiam os homens. A mulher 

continua como sempre foi: esposa, mãe e educadora dos filhos. 

O século XIX é cheio de heróis masculinos, que 

conduzem a História ao seu bel prazer.  

O século XV foi uma época em que a prioridade da 

educação feminina era zero. Entretanto, apesar disso, Beatriz Galindo 

foi estudar na Universidade de Salerno, na Itália. Ao concluir o curso 

volta para a Espanha, onde consegue ensinar na Universidade de 

Salamanca, Latim e Filosofia. 

O século XIX é cheio de heróis masculinos, que conduzem 

a História ao seu bel prazer,  caracterizado pela opressão e domínio 

dos homens, algumas mulheres foram além do contexto da realidade 

do século, com ações dignas dos séculos seguintes.  

E na História do Brasil?  Ela é pródiga em monarcas, 

generais, políticos, cientistas etc, todos eles figuras representativas do 

ser genérico masculino. Mesmo as mulheres pertencentes às elites 

sociais não tiveram muito espaço no campo social e histórico.  
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Tem-se a impressão  de que a mulher no Brasil teve 

sempre um papel passivo e submisso. Na verdade, a coisa não 

aconteceu bem assim. 

Dionísia de Faria Rocha ou Nísia Floresta Brasileira 

Augusta foi sempre uma mulher lutadora, guerreira, que passou por 

muitas dificuldades e derrotas, mas também por vitórias significativas. 

Em 1832, publica o livro Direito das mulheres e injustiça dos homens, 

que teve uma repercussão polêmica. No livro ela diz: 

Se cada homem, em particular, fosse obrigado a declarar o 

que sente a respeito de nosso sexo, encontraríamos todos de acordo 

em dizer que nós somos próprias se não para procriar e nutrir nossos 

filhos na infância, reger uma casa, servir, obedecer e aprazer aos 

nossos amos, isto é, a eles homens (...) Entretanto, eu não posso 

considerar esse raciocínio senão como grandes palavras, expressões 

ridículas e empoladas, que  é mais fácil dizer do  que provar  (Norma 

Telles 2001:406). 

Considera ainda que a falta de educação das mulheres é 

um entrave para o seu desenvolvimento como pessoa e como agente 

histórico. Não acredita que a mulher tenha sido criada por Deus para 

trabalhar em vão toda a sua vida.  Não concorda com a opinião  dos 

que afirmam  que o trabalho da mulher é importante,  porque serve 

para que elas gastem o tempo inútil de suas vidas. Termina dizendo 

que só em situação de igualdade os dois sexos viverão felizes e não 
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terão motivos de se acusarem mutuamente. Mais tarde, em 1842, em 

seu livro Conselhos à minha filha, sua preocupação principal é 

conscientizar a mulher de que só através da educação elas poderão 

encontrar o seu verdadeiro caminho. 

Em 1845, Ana Eurídice Eufrosina de Barandas escreve o 

livro Ramalhete ou flores escolhidas no jardim da imaginação,  em que 

advoga a participação da mulher na política e nas lutas, como se vê a 

seguir: 

Tendo nós os mesmos atributos, os mesmos sentidos (...) 

uma voz porque autoridade haveis de pensar, amar, aborrecer, 

desejar, temer e seguir a vossa vontade,como bem vos parece, e não 

haveis de querer que nós outras façamos uso desse admirável 

presente que recebemos do  Criador! Não: também temos alvedrio, 

bem a pesar vosso, pois que tendes querido fazer mais que o 

Onipotente. (Norma Telles:2001,406) 

Os  livros de História pouco falam das mulheres. Entretanto, 

segundo a escritora Rose Marie Muraro, (2000 : 128) seu papel foi 

decisivo em muitos momentos da História. Por exemplo, na Revolução 

Francesa seu papel foi decisivo. Foram  mulheres que tomaram a 

Bastilha, e uma  enorme multidão  enfurecida de  mulheres  

esfomeadas avançou sobre Versalhes no ato que pôs fim à 

monarquia. 
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Marx e Engels lançaram em 1848 o Manifesto do Partido 

Comunista. Por coincidência,  foi nesse mesmo ano, que as primeiras 

feministas realizam o primeiro encontro de sua história na cidade de 

Sêneca Falls, nas proximidades de Nova York. Foi uma tarefa penosa 

e difícil. Quase toda a Sociedade lhes era hostil, pois considerava que 

o verdadeiro papel da mulher era em casa, cuidando dos filhos e do 

marido. As feministas eram chamadas de bruxas, mal-maridadas, 

lésbicas ou algo semelhante. 

 No dia 8 de março de 1908, 150 mulheres foram trancadas 

e queimadas vivas por seus patrões, simplesmente porque 

reivindicavam melhores condições de trabalho e melhores salários. 

Foi, a partir daí criado o dia internacional da mulher: 8 de março. 

Entretanto, apesar das dificuldades,  seu trabalho não foi 

em vão. Na segunda metade do século XX,  a maioria dos estados 

industrializados concedeu às mulheres o direito de voto. 

Durante a década de cinqüenta, elas foram intensamente 

bombardeadas pela ideologia que tinha como parâmetro Freud, em 

que se dizia que a mulher verdadeira era a dona-de-casa e a boa 

mãe, ou seja, aquela que não compete com o homem e não se 

masculiniza (2000: 172). 

  



 64

Entretanto, a partir de 1950, o Segundo Sexo de Simone  

Beauvoir dá um novo impulso ao movimento feminista, que, 

entretanto,  só ressurge com toda força depois da publicação, em 

1963,  da Mística Feminina. 

Das  reflexões de Muraro,  há um parágrafo que considero 

muito importante e, que por isso,  irei transcrevê-lo: 

As  relações de dominação sobre a mulher são 

questionadas pelos movimentos feministas, que começam a criar 

poderosas correntes de opinião pública, inclusive nos países menos 

desenvolvidos. Cai a imagem da mulher inorgástica e reduzida ao 

setor privado. Ela entra em massa no setor público. E à medida que as 

mulheres vão entrando no mundo do trabalho, os homens começam a 

dividir com elas os trabalhos de casa e a criação dos filhos, isto é, 

começam a entrar para o domínio do privado. Assim, esboça-se um  

esforço de reintegração entre o público  e o privado, fruto de uma 

incipiente integração entre o homem e a mulher.  ( 2000: 176 ). 

Considero o texto de Muraro quase profético, vendo na 

mulher a solução de muitos problemas  milenares de gênero. A cada 

passo que a mulher dá, conquistando o domínio público, por sua vez o 

homem entra no domínio do privado, como parceiro e colaborador da 

mulher. Até o final do regime patriarcal, as crianças viam e aprendiam 

através dos pais, que era coisa natural o mais forte dominar o mais 

fraco. Assim,  o pai podia dominar a mãe, o patrão  o operário, o 
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professor o aluno, o Estado,  a Nação. Diante do novo fato de que o 

pai também participa da vida privada,  a criança passa a achar natural 

não mais uma sociedade  em que haja dominadores e dominados, 

mas uma sociedade pluralista e democrática, onde haja partilha e 

solidariedade. 

É impossível num trabalho deste porte, poder expressar 

toda a realidade da história das mulheres. Mesmo porque, conforme 

acredito,  os próprios historiadores, e por  conseqüência a 

historiografia, no passado nunca valorizou o seu papel real  como ser 

social e agente histórico. Por isso, a mulher foi relegada no contexto 

social e histórico a um papel secundário no setor privado, tendo sua 

ação atingido o setor público de forma muito esporádica. 

Assim, é de se esperar que, também no campo, a situação 

seja  pior ainda, como bem se expressa  Rose Marie Muraro ( 2000: 

156 – 7 ).  

Nas regiões rurais existe a opressão maior. A mulher 

camponesa possui dupla ou tripla jornada de trabalho, dá à luz muitos 

filhos, e sobre seu comportamento sexual pesam as maiores sanções 

da sociedade. Por qualquer desconfiança de adultério ou perda da 

virgindade o marido ou pai pode matar a mulher, sendo absolvido por 

legítima defesa da honra. 

 Na cotidianidade dos assentamentos, pude ter uma visão, 

embora superficial,  da  situação das mulheres que vivem no campo. 
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2.2 A  MULHER NOS ASSENTAMENTOS 

A mulher, conforme se viu, ainda não conquistou o espaço 

que merece no seio da sociedade. Ainda hoje, por mais que tenha 

feito novas e importantes conquistas,  continua executando  uma 

função pouco valorizada, com predominância das atividades 

domésticas. Quando ocupa espaços públicos, ela ganha no máximo a 

metade do que o homem pelo mesmo trabalho (Muraro: 2000, 154).  

 Então,  qual a condição  da mulher  no contexto dos 

assentamentos? Qual o seu verdadeiro papel? 

Antes de iniciar a pesquisa de campo, procurei livros, 

revistas e jornais que tratassem do assunto. Pouco encontrei que 

pudesse justificar uma ação de estudo. 

O trabalho de campo foi muito difícil para mim, que até 

aquele momento inicial não tinha nenhuma experiência com esse tipo 

de atividade.  Procurei a representação do MST com sede em 

Fortaleza, para me  esclarecer e ajudar na aproximação com os 

assentados. Os contatos não foram muito fáceis, pois,  me pareceu 

que o pessoal do MST tem algum receio com a aproximação de 

pessoas estranhas ao grupo. Quase nada consegui que facilitasse 

meu trabalho de campo. 
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Na cidade de Itapiúna visitei o assentamento de Massapé.  

Passei o dia todo conversando com as mulheres da comunidade de 

Massapê. Colhi informações e dados que mais adiante explicarei. 

Em contato na cidade de Itapipoca, tive conhecimento que 

as mulheres coordenadoras do Movimento das Mulheres 

Trabalhadoras Rurais (MMTR) iriam ter um encontro de trabalho 

naquela cidade. Conversei com seis mulheres daquele assentamento 

de Maceió.  Tive uma conversa mais demorada com dona  Maria 

Nazaré de Sousa, autora do livro Poesia e Canção, que trata do 

MMTR. 

No Ceará, visitei dois movimentos que abrangem 

assentamentos. São eles o Movimento dos Sem-Terras (MST) e o 

Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR). Meu trabalho 

de pesquisa compreende estudos  realizados nos assentamentos de 

ambos os Movimentos. 

Fiquei bastante atento, agucei os sentidos ao máximo no 

decorrer da convivência com os assentados, pois   tinha a pretensão 

de observar todos os seus hábitos, inclusive os alimentares, mas 

verifiquei que isso  nada acrescentaria aos meus propósitos  de 

estudo. 
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Antes de falar de cada um dos assentamentos estudados,  

julgo oportuno  explicitar os pontos comuns em ambos os casos. São 

os seguintes: 

De um modo geral, os moradores dos assentamentos 

sentem alguns pontos que lhes são comuns, como a falta de  

planejamento, que atrapalha em muito a ação e os resultados que 

poderiam ser obtidos. Sendo os trabalhos  realizados em dois 

momentos, o  individual e o  coletivo,   principalmente no primeiro, não 

são feitos planejamentos. Cada família  realiza sua produção de bens 

ditada tão somente pelas experiências anteriores. Mesmo o trabalho 

coletivo, mais organizado,  não traduz o resultado de objetivos 

propostos anteriormente. 

A participação da comunidade ainda é fraca. Na produção 

familiar, em que todos da família deveriam participar, alguns membros 

preferem trabalhar fora, na cidade. Com a  saída  dessas pessoas,  

sejam homens ou mulheres,  fica diminuído o número de braços que  

atuam nos trabalhos da roça. No assentamento do MST que visitei 

verifiquei que  nas reuniões de decisões importantes, geralmente só 

os homens falam e votam. As mulheres quando estão presentes, tão 

somente ouvem. Dessa forma, somente os homens tudo resolvem. 

Veja-se o caso do assentamento de Massapê,  as mulheres deixaram 

de construir uma granja para criação de galinhas caipiras, porque os 
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homens não concordaram com a idéia, pois acreditavam que não iria 

dar certo. 

Quase todos os assentamentos reclamam da falta de 

assistência técnica por parte dos governantes. Têm ciência de que se 

fossem ajudados do ponto de vista das técnicas agrícolas,  

produziriam mais e melhor. 

Descobriram que eles ainda  não são donos, de fato,     das 

terras onde moram. Na realidade não são ainda proprietários, pois, 

não tem em mãos o título de propriedade das terras. Por causa disso, 

não podem,  diretamente,  solicitar empréstimos ou realizar a compra 

de bens de produção sem a anuência dos governos municipal, 

estadual ou federal. 

Dos assentamentos estudados, nenhum deles funciona 

como uma unidade econômica para a produção de bens materiais 

excedentes. Só produzem bens de subsistência. Raramente vão além 

da subsistência, com a produção de um pequeno excedente. 

É verdade que vive em melhores condições do que antes. 

Possuem casas, trabalham a terra e ganham suficiente  para 

sobreviver. Entretanto, creio, que ainda falta conseguir mais, 

conquistar mais. Somente através da cooperação de todos, do 

trabalho coletivo e familiar melhor planejado, da dedicação integral de 

seus esforços dentro do assentamento é que poderão  melhorar. 

Também é imprescindível a participação do Governo, seja na área 
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municipal, estadual ou federal. Se tudo isso acontecer, os 

assentamentos certamente vão crescer e, talvez, se transformar em 

unidades econômicas, para a venda e compra de mercadorias.  

Além desses problemas  citados, no assentamento do MST 

há  o predomínio do homem sobre a mulher. A autonomia das 

mulheres com relação aos homens, com raríssimas exceções, 

praticamente não existe. 

O primeiro assentamento estudado foi o de Massapé, no 

município de Itapiúna.  

Massapê é um assentamento relativamente recente. As 

terras foram desapropriadas e os  moradores se estabeleceram ali, no 

dia 6 de janeiro de 1990. A propriedade de Massapê tem  910 

hectares. Moram no assentamento 28 famílias e 17 agregados, 

parentes próximos dos residentes. Todos os residentes em Massapê 

têm casas próprias que foram financiadas pelo INCRA. Os moradores 

têm o prazo de 20 anos para saldarem a dívida com o Governo 

Federal, na aquisição da terra e na construção da moradia. 

Inicialmente conversei com dona Maria da Conceição.  Ela 

é casada e tem 14 filhos. Não executa serviço na roça, pois isso, 

segundo ela,  é trabalho de homens. As mulheres tomam conta da 

casa e procuram educar os filhos. No assentamento não existe uma 

escola para o estudo dos filhos. Eles vão estudar no município de Caio 
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Prado, pois,  em Massapê, só existe uma creche para  crianças entre 

2 a 6 anos, num número total de 22 alunos. 

De um modo geral, as mulheres do assentamento não 

trabalham na agricultura.  São donas de casa, cuidando dos filhos e 

do marido.A maioria delas  não participa das reuniões da Associação. 

E as poucas  que se encontram  presentes não participam das 

discussões. Entretanto, como educadoras dos filhos estão sempre 

presentes nas reuniões promovidas pela escola. 

Com relação à saúde pública, no assentamento só existe 

um Posto de Saúde. 

No momento, por causa do desinteresse dos homens, a 

presidência da Associação é exercida por uma mulher, dona Fátima 

Maria. Como presidenta,  ela sugeriu a criação de uma granja de 

galinhas caipiras. Esse projeto não foi  em frente porque os homens 

não deram seu apoio. 

Algumas pessoas do assentamento trabalham  em outros 

lugares, deixando de participar dos trabalhos da produção local de 

alimentos. Há um movimento entre os assentados para que essas 

pessoas que trabalham em outros lugares tomem uma decisão: ou 

trabalham no assentamento ou peçam para sair dele, deixando de 

participar como  membro da associação, perdendo o direito a usar a 

terra e possuir  uma casa. 
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As mulheres desse assentamento não são diferentes dos 

milhares de  outras mulheres que vivem na zona rural.  Ali,  os 

maridos tomam todas as decisões políticas sobre o assentamento, 

além de usarem sua autoridade de homem, dono da casa. Quase 

todas elas, exercem a função tríplice de dona de casa, educadora dos 

filhos e esposa 

Participei no Município de Itapipoca, de um encontro de 

trabalho com todas as coordenadoras do Movimento das Mulheres 

Trabalhadoras Rurais (MMTR), residentes no Assentamento de 

Maceió, que compreende doze comunidades – Apiques,  Bom Jesus, 

Barra do Córrego, Bode, Coqueiros, Córrego Novo, Córrego da 

Estrada, Maceió, Jacaré, Mateus, Lagoa Grande e Humaitá – 

perfazendo um total de 1200 famílias,  com mais de 3000 pessoas.  

Minha primeira conversa, nesse momento, foi com dona 

Maria Nazaré de Sousa. Quem é dona Maria Nazaré de Sousa? Ela 

mesma responde com o cognome Nazaré Flor, no livro “Canção e 

Poesia”.  

 

Eu sou razão, eu sou vida, 

Sou decisão, sou verdade. 

Sou relação mais antiga, 

Sou carícia e amizade. 

Sou emoção, sentimento 
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Da mais bonita visão: 

Sou ação mais compassiva, 

Mais penetrante canção. 

 

Sou desejo, sou conquista,  

Sou amparo e proteção. 

Flor que ao murchar transpira 

Cheiro aguçado da paixão. 

Rocha firme que a corrente 

Nunca consegue arrastar: 

Sou bravura da serpente, 

Sou semente a germinar. (Nazaré Flor:2002, 57) 

 

Dona Maria Nazaré de Sousa nasceu em 1952, já tendo 

completado 50 anos de vida. É casada e tem dois filhos adotivos. 

Desde 1976, é uma das coordenadoras do MMTR. Entrou para o  

Movimento por acreditar que Somente com a participação efetiva da 

mulher é que a humanidade pode ter igualdade e justiça social. 

Antes de entrar para o Movimento trabalhava como 

moradora de um dos proprietários da região. Sentia-se explorada, sem 

direitos e sem voz. Por isso, em reunião com outros moradores 

resolveram  que iriam lutar por seus direitos. Foi uma luta  demorada e 
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penosa. Nazaré Flor (2000: 12 – 3) explicará como se verificaram os 

acontecimentos. 

 

Os nossos antepassados viviam calmos e felizes 

    Distante das ambições que existem no País, 

   Vivendo das maravilhas, como os contos nos dizem. 

 

   Mas um dia apareceu, aqui em nosso lugar, 

  Um homem muito orgulhoso, cheio de truque e azar,  

  E nossos antepassados começou a perturbar. 

 

  Tomou logo o documento que eles tinham em mãos,  

  Que lhes  dava segurança neste pedaço de chão: 

  Daquele dia em diante, começou a exploração. 

                        

  A história é  a mesma. Sempre que a oportunidade surge,  

os proprietários começam uma série de exigências, com o objetivo de 

explorar cada vez mais os moradores,  agregados e rendeiros. O 

sofrimento e a injustiça aguçam o sentimento dos que são vítimas de 

explorações cada vez maiores. Diante disso, os explorados se 

organizam e cada vez mais se agrupam. 
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No ano 64, houve grande confusão 

Porque no Círculo Operário o povo fez filiação – 

Isso muito incomodou quem se dizia patrão!... 

 

Anos 70 chegaram, com eles as CEBs também. 

O povo se engajou para celebrar o bem, 

Ler a palavra de Deus para vê o que nela tem. 

 

O povo, organizado, deixou de obedecer. 

Aquele velho patrão começou a se enfurecer 

E fez logo um belo plano, de toda a terra vender... 

 

...A cousa foi ao contrário: o povo se organizou! 

A procura dos direitos logo cedo conquistou: 

Com quatro anos de luta,  INCRA desapropriou! 

 

Começou em 81, em 84 findou; 

Em 85, a posse, o jornal anunciou: 

Na terra de Maceió, Reforma Agrária Chegou6

         

                                                 
6
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A Reforma Agrária não é o fim. É, ao contrário, o começo da 

conquista. A cada momento vivido, surgem novas necessidades, pois, 

como se sabe, as necessidades nunca são plenamente satisfeitas. 

Perguntei, por que as mulheres criaram um movimento cuja 

estrutura se sustenta na participação das mulheres. Nazaré Flor 

responde: 

 

                                            Sem a mulher neste mundo 

Seria triste demais: 

Não nascia gente nova 

E o mundo não tinha paz. 

 

Somos gente, somos força, 

Temos que ter igualdade! 

Ao lado de homens fortes, 

Transformar a sociedade! 

 

É verdade que nas comunidades de Maceió as mulheres se 

organizaram e , hoje, ocupam uma  posição de  liberdade nunca vista 

antes. Nas  várias comunidades muita coisa já foi conquistada. No 

assentamento de Maceió vivem mais de 3000 pessoas.  
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No que se refere à educação 

Temos escolas para todos no ramo da Educação 

E temos vários encontros, trazendo informação: 

Cursos em diversas áreas para capacitação. 

 

Entretanto,  por mais que tenham conquistado, ainda 

existem cerca de 20% (entre os mais velhos) de pessoas não 

alfabetizadas. Com  relação às crianças todas participam do estudo 

nas várias escolas que existem  nas comunidades. Atualmente, 

segundo informações das coordenadoras do Movimento, 500 jovens 

fazem o Ensino Fundamental e 200 o Ensino Médio. Apenas oito 

jovens cursam a universidade,  sendo 6 mulheres e 2 homens. 

As atividades produtivas são realizadas por todos (homens, 

mulheres e crianças). Dentro de suas limitações, cada um desses 

setores participa da produção de bens de consumo e de outros 

produtos que são vendidos para fora. 

Inquiridos sobre os alimentos mais produzidos e a estrutura  

montada para a produção agrícola, veio-me com resposta: 

 

Temos carros e tratores e uma boa produção 

De coco, caju, mandioca, milho, batata e feijão – 

Uma boa infra-estrutura, também muita construção. 
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Com relação à produção nas comunidades as famílias 

realizam trabalho individualizado. Cada família produz para si. 

Entretanto, uma vez por semana,  os membros das comunidades 

devem prestar serviço  coletivo em uma área, cuja produção deve 

sustentar as pessoas agregadas ao Sindicato e a Associação dos 

moradores. 

A religião para dona Maria Nazaré  de Sousa não é só reza. 

Diz ela que, segundo São Tiago, a reza só tem valor se acompanhada 

de obras. A religião deve, acima de tudo, buscar a igualdade. 

A saúde nas diversas comunidades é muito precária. Não 

existe o médico de família e os agentes de saúde vão por lá de forma 

esporádica. Não existe no Assentamento um Posto de  Saúde. As 

crianças e adultos doentes têm que ir se tratar na cidade de Itapipoca. 

Há outras precariedades. No Assentamento, como foi dito, 

existem mais de 3000 pessoas.  Entretanto, esse número para a 

Telecomunicações do Ceará (Telemar) é pouco, para que se possa 

montar um telefone público no Assentamento. Há muita dificuldade de 

deslocamento das comunidades para a cidade de Itapipoca, por falta 

de boas estradas. Também há dificuldades de comunicação entre as 

diversas comunidades pelos mesmos motivos. 

Assim como a terra, as moradias pertencem aos habitantes 

do Assentamento. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) intermediou a compra das terras e da moradia por 
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parte dos moradores das várias comunidades. Há estipulado um 

contrato entre os moradores e o  INCRA para o pagamento das terras 

e da moradia para os  moradores das várias comunidades. Há 

estipulado um contrato entre eles e o INCRA para o pagamento desses 

bens, num   prazo de  20 anos. 

Qual o papel da mulher no Assentamento de Maceió? 

 

A mulher no Maceió tem uma grande  missão 

De contribuir bastante na luta e na produção. 

 

Será que sempre foi assim? 

 

Por muito tempo a mulher viveu calada 

e  isolada de toda organização. 

Mas hoje em dia a coisa está diferente: 

Participa e fica à frente de qualquer uma direção. 

 

Todos sabemos que a mulher, principalmente a mulher do 

campo, teve sempre uma vida de submissão ao marido e contextuada 

nos setores privados. Cabiam-lhe as tarefas cotidianas de cuidar da 

casa, das crianças e do marido. Fora do lar ela só participava, quando 

o marido, precisando de mais  braços,  a mandava para o trabalho da 
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roça. No mais, só poderia ir à missa ou festas religiosas com as 

amigas. Só! 

 Hoje, ela já está participando do Movimento: 

Uma nova  vida tem que ser assimilada 

E conquistada pra mulheres de verdade. 

Todas unidas formando uma só corrente, 

Botando a luta pra frente pela nossa liberdade. 

 

Por isso, hoje, fruto de lutas e trabalho 

 

A mulher tem o direito de ter participação, 

Na política, no trabalho e na produção. 

Ser tratada com respeito, com carinho e igualdade. 

Direito à saúde, escola, vida digna de verdade. 

 

A mulher do MMTR é hoje mais consciente de seu papel na 

sociedade e de seu poder como ser social: 

 

Nós somos mais da metade de toda a população 

E mãe de outra metade, temos o poder na mão! 

Por que não lutar por ele, não deixar ninguém tomar? 

É só juntar as forças, é possível conquistar. 
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As coordenadoras das comunidades, com as quais tive 

contato, desempenham um papel político muito importante no seio do 

Assentamento. Não só participam das reuniões, mas debatem e lutam 

por seus direitos de trabalhadoras rurais, seja no Centro de Estudos do 

Trabalho e  de Assessoria ao Trabalhador (CETRA), em Fortaleza, ou 

em Serra Talhada, em Pernambuco, na Coordenadoria Nacional do 

Movimento, ou ainda, na LAC – Rede Latino Americana e do Caribe da 

Mulher Trabalhadora rural. 

Elas possuem uma identidade própria: são trabalhadoras 

rurais e não mais, rendeiras, bóias-fria, agregadas, como  costumam 

identificar os homens e mulheres do campo. 

A participante do gênero feminina do MMTR não deixou de 

ser mulher, nem dona de casa,  entretanto, agora, faz parte ativa dos 

movimentos políticos e das decisões referentes ao Assentamento de 

Maceió. Não fica mais confinada só ao setor privado como 

antigamente. Quando há necessidade, viaja para outros locais, no 

Brasil ou fora  dele, desde que sua presença seja importante para a 

defesa ou conquista de novas vitórias. 

Como diz Nazaré Flor, Somente com a participação efetiva 

da mulher é que a humanidade pode ter igualdade e justiça social. 

Será? 

Apresentei duas realidades diferentes: uma do MST e a 

outra do MMTR. Qual das duas realidades  é a mais importante. 
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O Homem muda, a história muda, as concepções mudam, 

as verdades parciais  e/ou individuais variam. Todas as visões 

apresentam resquícios de verdade, que, no conjunto, expressam uma  

verdade maior,  mais substanciosa. Acredito que não cabe aqui essa 

discussão. 

Não vou discutir qual o mérito positivo ou negativo de 

cada versão. As realidades existem para serem estudadas e, no 

máximo, comparadas. A razão de ser de cada realidade está 

consubstanciada a uma série de fatores provocadores de cada 

situação.  Embora o ser humano, através de sua vontade, possa 

contribuir na elaboração dos fatos históricos, entretanto, tem 

contingências estruturais que nem sempre podem ser vencidas com 

facilidade. No 18 Brumário, Marx diz 

que os homens  fazem sua própria história, mas não a 

fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha 

e sim sob  aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 

transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas  

oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. (1997: 21). 

Farei agora um estudo comparativo entre as duas 

realidades de que já falei. 

Começarei do início: os nomes dos dois movimentos. MST 

– Movimento dos Sem-Terras. Sem terra não caracteriza uma 

profissão de vida, mas uma situação de momento. MMTR – 
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Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais. Mulher Trabalhadora 

determina uma profissão. Daí o problema da identificação. Sem terra, 

bóia-fria,   posseiro, agregado não identifica nem a pessoa nem o 

grupo. São momentos vivenciais que identificam mais as elites que os 

criou do que propriamente as pessoas identificadas como tais. 

Trabalhadora Rural identifica claramente uma profissão. É assim que 

as mulheres do assentamento de Maceió querem ser identificadas. 

Elas sentem orgulho,  quando são identificadas como trabalhadoras 

rurais. 

Espera aí, seu doutor, 

Ainda tenho o que falar! 

Peço sua paciência,  

E não vá se chatear! 

Pegue a máquina e o papel 

E comece a registrar: 

Por trabalhadora rural 

Quero me documentar! 

 

Com relação ao trabalho da mulher, os dois movimentos 

pensam de maneira diferente. Segundo as mulheres do MST, o 

trabalho da roça “é coisa de homem”. Elas se sentem bem quando 

dizem que trabalham em casa, cuidando dos filhos e do marido. 

Quanto às mulheres do MMTR, elas reconhecem o papel da mulher 
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como trabalhadora do campo, junto com os maridos e filhos. Vão à 

roça e executam o mesmo trabalho dos homens.  Dona Maria Nazaré 

de Sousa   contou-me que as mulheres devem ter o mesmo papel, 

tanto no direito quanto no dever. Em passado recente,  quando os 

homens precisavam  de mais força de trabalho na roça chamavam as 

mulheres para trabalharem no campo com eles. Quando voltavam, se 

havia uma festa,   somente os homens iam. Hoje não. Se há trabalho, 

todos vão ao trabalho. Se há diversão, todos também vão. 

Há mais carência nos assentamentos do MST, isto é, os 

que foram visitados por mim. Com relação à educação, de acordo com 

dona Maria da Conceição, no assentamento não existe uma escola 

para as crianças. Os filhos são obrigados a estudar no município de 

Caio Prado. Segundo  Nazaré Flor (MMTR) há escolas para todos, 

além dos cursos, há encontros nas diversas áreas que facilitam a 

capacitação. Nos assentamentos visitados ligados ao MST não 

existem alunos fazendo curso superior. Entretanto, nos núcleos do 

assentamento de Maceió há 8 alunos  cursando universidade. 

Nas reuniões para as decisões sobre a vida dos 

participantes, Maria da Conceição informa que as mulheres de modo 

geral não comparecem. Quando estão presentes não tecem opiniões 

sobre os assuntos discutidos. Entretanto, Nazaré Flor escreveu em 

seu livro  que A mulher no Maceió tem uma grande missão de 
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contribuir bastante na luta e na produção! Por isso, a mulher participa 

e fica à frente de qualquer uma direção. 

A produção econômica nas comunidades de Maceió é 

mais acentuada do que nos núcleos de Massapé. Isso acontece 

porque as mulheres do MMTR trabalham também no campo como diz 

Nazaré Flor: 

A mulher vai à roça todo dia, 

Volta ao meio-dia para o almoço preparar; 

À tarde volta novamente ao seu roçado,  

Levando o gado e o preparo do jantar (2002:20) 

 

As mulheres do MST, ao contrário, consideram a roça um 

trabalho só para homens. 
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C O N C LU SÃ O 

 

 Quando se fala de exclusão, desigualdade, injustiça e 

violência, acredita-se que tudo isso é uma conseqüência “natural”  do 

modelo capitalista vigente, que, a partir do século XIX, tinha um 

objetivo determinado:  defender  os interesses da  burguesia. Quando 

assumiram o poder, fizeram  do Estado, da Economia e da Política as 

bases de sustentação das  elites burguesas.  

Segundo alguns teóricos   desta temática, a desigualdade 

social é decorrência de outras   questões  inerentes ao sistema 

capitalista. Sendo assim,  os desequilíbrios sociais são fatos 

corriqueiros nos países chamados capitalistas. Entretanto, nas Nações 

do Terceiro Mundo, o distanciamento entre ricos e pobres e o divórcio 

entre Estado e Nação, torna o processo mais injusto e violento. No 

Brasil, os problemas sociais, em conseqüência  da estrutura agrária 

com fundamento latifundiário e a conjuntura política com pressuposto 

autoritário,  são fatores mais agravantes. A conjuntura política criou 

um sistema em que há um divórcio entre Estado e Nação. Diante 

disso, o Estado, assim parece  ter, como   função principal,   ser  o 

sustentáculo dos ricos e poderosos. Quanto ao aspecto econômico,  

que sempre teve uma estrutura agrária com feição latifundiária, está 

presente em todos os momentos da história brasileira.  
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A mulher, tanto no Ocidente como no Oriente, sempre teve 

uma função  secundária, por ser  considerada  inferior ao homem e, 

por isso, sujeita ao domínio econômico e social do gênero masculino. 

Na década de sessenta, surgiram os movimentos 

feministas, que conseguiram  avançar na História, conquistando mais 

espaços, no campo social e político.  Entretanto, há ainda muita coisa 

a ser conquistada, muito espaço para ser dominado. 

Se isso acontece com a mulher,  de um modo geral, o que 

se dirá, então, da mulher do campo? 

Estudei a mulher do campo na sua cotidianidade, no seio de 

dois movimentos: o MST e o MMTR. Através das pesquisas  e 

observações realizadas nos assentamentos dos dois movimentos, 

cheguei à conclusão que, enquanto o MST se caracteriza por um 

modelo de reprodução,  situando-se  no contexto da permanência,  o 

MMTR se identifica mais pela produção, o que é um distintivo de 

mudança. As mulheres do MST, segundo dona Conceição, vivem mais 

para a casa e criação dos filhos, pois, o trabalho na roça “é coisa de 

homens”. Não participam das reuniões da Associação dos moradores 

e, quando o fazem, preferem não externar  suas opiniões. As 

mulheres das comunidades de Maceió (MMTR) acreditam que, 

segundo Nazaré Flor, elas “têm o direito de ter participação na política, 

no trabalho e na sua  produção”. As mulheres do MST se identificam 
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como  mulheres do campo; por outro lado,  as mulheres do MMTR  se 

apresentam como trabalhadoras rurais. 

De modo geral, as pessoas têm medo de falar de seus 

problemas e, mais ainda, de suas deficiências. Não querem se expor, 

porque vão se sentir mais vulneráveis. Verifiquei que as pessoas do 

MST são mais reservadas. Já os moradores do MMTR são mais 

espontâneos e naturais. Raimunda Celestina de Marcena, 

coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais, na apresentação do livro de  Nazaré Flor, diz da sensibilidade 

com que a autora revela o poder  que temos de transformar as marcas 

da opressão e da desigualdade de gênero em luta por uma sociedade 

diferente Acrescenta ainda: 

                Para nós, trabalhadoras rurais, não haverá desenvolvimento 

sustentável sem fé, trabalho, história, amor e paixão; terra, trabalho, 

saúde e produção;  cultura, arte, samba e diversão; São João, xote, 

poesia e educação; raça, saber  procurar igualdade, solidariedade e 

(re)construção. É por tudo isso, que lutam as mulheres das 

comunidades de Maceió. 

Não sei como explicar por que as letras das principais 

características do Sistema Capitalista  englobam o nome PADECE. 

Será coincidência? O Sistema é periférico, associado,  dependente, 

exportador, concentrador e excludente (PADECE). Um sistema com 
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essas características só poderia apresentar como resultado quase que 

natural  injustiça e violência. 

 Esse mal-estar  apresenta-se  cada vez maior,  pelas 

injustiças e desigualdades reinantes, que provocou  uma série de 

conflitos e revoltas entre os homens do campo e as elites 

governantes. 

A situação se agrava mais em decorrência das elites 

governantes sempre terem se excluído do papel de defensor dos 

interesses do povo, havendo, portanto um verdadeiro descaso do 

Estado  para com a Nação. 

José Honório Rodrigues (1982: 132) no livro Conciliação e 

Reforma no Brasil, destaca que   sempre  houve um divórcio entre o  

Poder  e  a Sociedade. 

Os governantes brasileiros nunca se importaram com a Nação, 

menos com a Nação constituída de mulheres.  E ainda menos com as 

mulheres  do campo. 

Esta é a visão que se me depara no momento. É 

absolutamente  necessário que o estudo seja mais aprofundado, tanto do 

lado do MST , como do lado do MMTR, para se poder  melhor discernir  

sobre a problemática do tema de estudo. Preciso, para isso,  de mais 

tempo para aprimorar as observações, fazer novos estudos e pesquisas 

nos assentamentos. Com certeza, depois desses estudos,  terei 
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condições de falar com mais propriedade a respeito da relação mulheres 

do MST e MMTR.  
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