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Introdução 

A participação política das mulheres é algo conquistado através de lutas e resistências. 

No decorrer da história, as mulheres tiveram que tomar posição e irem à batalha para garantir 

seu espaço de participação na sociedade, enfrentaram preconceitos, tabus e convenções 

sociais para garantirem o seu espaço de fala e de reivindicação.  

Nos movimentos sociais do campo a busca pela garantia da participação política 

feminina não foi feita de forma diferente, pois pouco a pouco, as mulheres camponesas foram 

se colocando como protagonistas e abandonando o título de coadjuvante nos espaços de luta. 

Essa (re)colocação das mulheres nos movimentos sociais do campo passou a ser mais 

expressiva, no Brasil, a partir da década de 1970 (JALIL, 2013).  

O (re)posicionamento das mulheres nos espaços dos movimentos sociais, e mais 

especificamente nos movimentos sociais do campo, passou a garantir a possibilidade de terem 

direitos garantidos e políticas públicas direcionadas a elas, o que representou uma 

modificação no cenário anterior em que as mulheres viviam sob a tutela masculina. 

No mesmo período em que os movimentos sociais do campo passaram a ter 

expressividade feminina, ocorreu a formação do Movimento Sem Terra (MST) que se 

configurou como mais um movimento social que busca a efetividade da reforma agrária no 

país e, mais que isso, trouxe em suas prerrogativas lutar contra qualquer forma de 

discriminação e injustiça social. 

Com a forma de adesão sendo a partir de famílias, o MST trouxe consigo a 

prerrogativa de ser integrado também por mulheres e estas desde o início marcaram sua 

participação a partir da presença nas ocupações e organização dos acampamentos. Porém, 

também no início, as mulheres sem terra perceberam que necessitavam, além de estarem nos 

espaços de luta, integrar os locais de representação do movimento social. Desta maneira, em 

1989, conseguiram incluir nas Normas Gerais do MST, um capítulo sobre a “articulação das 
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mulheres” e, além disso, passaram a se organizar em um coletivo de mulheres, que foi se 

modificando até que em 2000 originou o Setor Nacional de Gênero e, através da atuação 

desse setor, conseguiram garantir a definição da paridade de gênero nos espaços de direção e 

coordenação do MST. 

Este artigo é resultante da nossa pesquisa para construção da dissertação de mestrado, 

que resultou no texto intitulado como “Do silenciamento à participação política: as mulheres 

em atuação na Brigada Caetés no MST – PB”, neste momento em especifico iremos 

evidenciar como ocorreu a formação do MST e como está organizado o setor de gênero desse 

movimento a partir das narrativas das mulheres líderes da Brigada Caetés – PB. 

Na oportunidade (a coleta de dados ocorreu em novembro de 2018) realizamos 

entrevista com quatro mulheres integrantes do MST, quais sejam a dirigente atual da Brigada 

que chamaremos de Antônia Flor, uma ex-dirigente que chamaremos de Penha Nascimento, a 

atual coordenadora do setor de educação que chamaremos de Vanete Almeida e a ex-

coordenadora estadual do setor de gênero que chamaremos de Roseli Nunes. A opção por 

pseudônimos se deu para resguardar a privacidade das entrevistadas e os nomes utilizados são 

de mulheres que integraram movimentos sociais do campo e tiveram sua vida entregue a essa 

bandeira, mas que seus nomes não possuem grande visibilidade. 

 

O MST no Brasil e na Paraíba 

Para entender o surgimento do MST temos que entender que os movimentos sociais 

são ações coletivas que buscam a efetivação de demandas advindas de um contexto social, 

cultural e político, com vistas a exercer um poder dentro da sociedade via resistência 

formando uma identidade coletiva. 

Desta forma, o MST é um movimento social que prima pela efetivação da Reforma 

Agrária no Brasil. Devemos ainda pontuar que a pauta de Reforma Agrária no país é datada 

do período colonial e que antes do surgimento do MST surgiram diferentes mobilizações 

organizadas por movimentos sociais que conduziram ao debate em torno da terra e da reforma 

agrária buscando sua efetivação.  

O MST começa a ser projetado no segundo lastro da década de 1970, como herdeiro 

desses outros movimentos sociais, como exemplo, as Ligas Camponesas e a CPT, em 

contraposição ao regime militar e aos pacotes tecnológicos empregados no campo e com 

apoio de instituições como a Igreja Católica e CUT. Sua primeira ação ocorreu em 1979 com 

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

foram acontecendo no país, em especial na região Sul e as pessoas envolvidas na ação 
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organizaram um encontro nacional que ocorreu em 1984 na cidade de Cascavel, no Paraná, 

onde o MST foi formalmente fundado e nomeado (FERNANDES, 2000). 

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

dos trabalhadores contra a expropriação, a expulsão e o trabalho assalariado”, foi ainda no I 

Encontro Nacional que foram definidos os objetivos gerais do MST que foram ampliados dez 

anos depois no III Congresso Nacional ficando definidos como 

 

1. Construir uma sociedade sem exploradores e onde o trabalho tem 

supremacia sobre o capital; 2. A terra é um bem de todos e deve estar a 

serviço de toda a sociedade; 3. Garantir trabalho a todos, com justa 

distribuição da terra, da renda e das riquezas; 4. Buscar permanentemente a 

justiça social e a igualdade de direitos econômicos, políticos, sociais e 

culturais; 5. Difundir os valores humanistas e socialistas nas relações sociais; 

6. Combater todas as formas de discriminação social e buscar a participação 

igualitária da mulher (MST apud FERNANDES, 1994, p. 72). 

 

O surgimento do MST se atrela ao momento histórico vivido no país, bem como a 

ação dos movimentos sociais mais antigos que ele e seus objetivos se conectam a efetivação 

da reforma agrária no país e também ao bem-estar da população de forma geral, como o 

próprio movimento afirma, até a atualidade o MST é uma referência na luta pela reforma 

agrária no Brasil e posiciona-se veementemente contra qualquer forma de injustiça e 

desigualdade social.  

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

conta com a participação de mais de 350 mil famílias (MST, 2018). No que se refere à 

organização do movimento, a mesma é verticalizada, a base do MST é composta por todas as 

famílias assentadas e acampadas divididas em núcleos de base ou de famílias em seus 

respectivos assentamentos e acampamentos3, contando com a participação de até 20 famílias e 

tem a prerrogativa de reunir-se duas vezes ao mês. As brigadas, por sua vez, são compostas 

por grupos de até 500 famílias levando em conta um território. Estas brigadas dividem-se em 

setores, sendo estes: educação, saúde, gênero, produção, comunicação, cultura, frente de 

 
3 O MST, assim como outros movimentos sociais do campo, realiza a luta por Reforma Agrária em dois 

momentos principais, que são o acampamento e o assentamento. Segundo Caldart (2004), o acampamento é o 

momento do ingresso na luta, onde são realizadas as primeiras formações com os trabalhadores rurais e onde eles 

tomam consciência da exploração e marginalização que sofriam. Os acampamentos podem ser construídos em 

locais que se reivindique a desapropriação ou à beira de rodovias, sempre locais que evidenciem o porquê da 

luta. São também nos acampamentos que geralmente ocorrem os conflitos, pois este é o momento em que ainda 

não se possui a imissão de posse da localidade. Já o assentamento é o momento em que a terra já foi conquistada, 

onde os, agora, assentados decidem a disposição das casas e lotes, constroem as moradias, bem como os 

aparelhos sociais, como associações e cooperativas. É o momento em que se origina uma nova comunidade, bem 

como a luta passa a se diferenciar de busca pela terra para a busca de efetivação de políticas públicas para a 

localidade (CALDART, 2004). 
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massa e formação. Depois das brigadas, temos as direções estaduais, por região e nacional, 

que também seguem a divisão por setores, as instâncias organizacionais do MST prezam pela 

paridade de gênero nos espaços de coordenação, nesses espaços de direção todos possuem a 

mesma responsabilidade. 

No Paraíba, o MST começou a se formar posteriormente ao I Congresso Nacional 

ocorrido em 1985, onde 25 agricultores do estado estiveram presentes (FERNANDES apud 

OLIVEIRA, 2010). 

Porém, devemos mencionar que assim como no restante do país, na Paraíba a 

necessidade de organizar o MST não surgiu do nada, muito pelo contrário, o estado já se 

configurava desde a década de 1950 como uma referência na luta por Reforma Agrária 

através das Ligas Camponesas que foram fortes principalmente na região do brejo. Assim, 

depois da participação dos 25 agricultores no Congresso Nacional iniciaram-se as discussões 

para que o MST fosse articulado no estado. Essas conversas ocorreram com os sindicatos 

rurais e também com os agricultores “autônomos” nos anos de 1986 e 1987, culminando com 

a criação da secretaria estadual do MST e em 1989 acontece a primeira ocupação de terras na 

Fazenda Sapucaia, no município de Bananeiras (OLIVEIRA, 2010).  

Porém, a forma que foram despejados da localidade foi tão violenta, causando até a 

morte de um bebê (SCHIOCHET apud ADISSI, 2011), que as famílias se retiraram da 

localidade, juntaram-se a outras e passaram a ocupar a fazenda Maniçoba em Esperança, onde 

depois de também serem despejados, em busca de visibilidade e agilização na tomada de 

providencias e desapropriação da fazenda, passaram a ocupar a Praça da Bandeira, no 

município de Campina Grande, onde ficaram por cerca de três meses, mas em função de 

pressões do governo foram obrigados a deixar o local, depois disso realizaram outras 

ocupações, porém ainda sem sucesso (SILVA, 2000). 

No ano de 1990 o MST já inicia o processo de cursos para formação de bases na 

Paraíba e em 1992 buscou outras áreas de atuação no estado, bem como fundou sua sede em 

João Pessoa, dessa forma passando a atuar mais fortemente no litoral paraibano. Data do ano 

de 1992 o primeiro assentamento do MST na Paraíba, o assentamento 1º de Março no 

município de Pitimbu (SILVA, 2000). Atualmente, o MST atua do litoral ao sertão da Paraíba 

e em nossas entrevistas buscamos verificar quais as conquistas e os desafios que as 

informantes destacam no percurso histórico e social no MST no estado. 

 

A Brigada Caetés 
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Esta secção é destinada a apresentar a Brigada Caetés e um pouco de sua história. 

Como não encontramos registros na literatura sobre a mesma, realizaremos a escrita a partir 

de informações cedidas pela dirigente atual da brigada, a colaboradora Antônia Flor. A 

Brigada Caetés engloba assentamentos e acampamentos situados no Brejo e Curimataú do 

estado da Paraíba, ela foi originada no ano de 19964, em decorrência da realização da I 

Marcha Estadual do MST, na qual integrantes do movimento social saíram de Cajazeiras com 

destino a João Pessoa, passando por todas as regiões do estado, a fim de seguir a série de 

mobilizações nacionais realizadas após o mês de abril daquele ano para denunciar o 

acontecimento do Massacre de Eldorado dos Carajás5. Esta marcha também foi utilizada 

como uma forma de identificar propriedades rurais no estado que estavam improdutivas e, 

assim, que possuíam prerrogativas para a desapropriação. 

Desta forma, foram identificadas diversas áreas e uma delas foi uma grande fazenda na 

cidade de Remígio. Dezesseis dias após a finalização da Marcha os integrantes do MST 

montaram acampamento e solicitaram a desapropriação da referida fazenda que hoje abriga os 

assentamentos Oziel Pereira e Queimadas e, assim, a Brigada Caetés teve seus primeiros 

passos.  

Segundo as informações da direção, a opção pelo nome Caetés faz referência aos 

primeiros habitantes da região de Remígio, os índios tapuias que compunham a tribo Caetés, 

este povo era considerado como grandes lutadores e o significado da palavra caeté é “mata 

virgem” ou “mato bom”. Após a realização de pesquisas e ao verificarem estes significados, 

adotaram o nome de Brigada Caetés em homenagem a estes índios que foram exterminados 

em lutas com os “homens brancos”. Atualmente, a Brigada Caetés abrange 11 municípios, 20 

assentamentos e 2 acampamentos, compondo 22 áreas ao todo, e integrada por 725 famílias. 

 

As mulheres da Brigada Caetés e a atuação feminina no MST 

A inserção da mulher nas atividades do MST é uma constante, o MST, enquanto 

movimento social, é composto por famílias e, desse modo, a participação feminina é 

intrínseca a ele. Assim, da mesma maneira ocorreu com a Brigada Caetés, desde os seus 

 
4 Neste período o MST ainda trabalhava com polos ao invés de brigadas, onde a organicidade era menor do que o 

que se tem na atualidade e, assim, os polos eram bem mais dependentes da organização estadual. Em 2005 se 

modifica a estrutura organizacional e o Polo Caetés passa a ser Brigada Caetés. 
5 “Em 17 de abril de 1996, dezenove trabalhadores rurais sem terra foram mortos pela polícia militar no episódio 

que ficou mundialmente conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido no sudeste do Pará. [...] 

Os trabalhadores do Movimento dos Sem Terra faziam uma caminhada até a cidade de Belém, quando foram 

impedidos pela polícia de prosseguir. Mais de 150 policiais – armados de fuzis, com munições reais e sem 

identificação nas fardas – foram destacados para interromper a caminhada, o que levou a uma ação repressiva 

extremamente violenta e na morte dos trabalhadores” (ANISTIA INTERNACIONAL, 2016). 
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primeiros passos, na ocupação da fazenda que originou os assentamentos Oziel Pereira e 

Queimadas, no município de Remígio - PB, houve a presença de mulheres, esta presença foi 

importante no encaminhamento de mudanças, no que se refere à atuação, participação e lugar 

de fala das mulheres. 

Desde o início, a Brigada Caetés foi privilegiada com o incentivo à participação 

feminina e, desta maneira, até a atualidade, a presença de mulheres nos cargos deliberativos, 

assim como lideranças daquela região são constantes. Mediante a observação participante, 

pudemos verificar a existência de mulheres que nunca assumiram cargos na organicidade da 

Brigada, mas que são referências no processo de liderança, fato que nos aguçou para estudos 

futuros, pois neste momento nos detemos às mulheres que estiveram ou fazem parte de cargos 

de liderança no Movimento, na condição de dirigentes da brigada ou coordenadoras de 

setores. 

De acordo com os relatos de nossas colaboradoras, já houveram mulheres em todos os 

setores da Brigada Caetés. Porém atualmente, não são todos que estão ativos e, do mesmo 

modo, não são todos os setores que estão respeitando a composição paritária. Assim, 

atualmente em três setores e na direção da Brigada existe a presença de mulheres e, mesmo o 

número sendo considerado pequeno, ele supera a quantidade de homens atuando neste 

momento na direção e setores da Brigada. 

O caminho até esta atual situação, não foi simples e não dependeu apenas do 

panorama local, mas foi induzido pelo cenário de mobilizações femininas dentro do MST que 

culminou com a criação do setor de gênero do Movimento. 

Assim como no movimento feminista, a discussão sobre gênero no MST surge a partir 

das necessidades das mulheres. Quando o MST foi formado não existia o objetivo de discutir 

ou traçar metas para a superação das desigualdades de gênero, a prerrogativa era “Lutar por 

terra, lutar por Reforma Agrária e por uma sociedade mais justa e fraterna” (MST, 2018) 

como afirmam em seus objetivos. Porém ao longo do percurso a necessidade evocou o debate 

sobre gênero e o constituiu como realidade. 

Segundo Gonçalves (2009), os mais conhecidos espaços de participação feminina no 

MST são: a ocupação, o acampamento e o assentamento. Nos dois primeiros momentos se 

percebe que as mulheres possuem uma atividade importante nas pautas, lutas e 

enfrentamentos e se fazem como pilastra importante para manutenção das famílias no local. 

Porém, é observado que no momento do assentamento, momento em que conquistam a terra e 

que as famílias consideram como hora que foi encerrada a luta, se percebe um recuo das 
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mulheres para o ambiente doméstico, retornando às atividades que reproduzem o modelo que 

se tem como tradicional para as relações de gênero.  

Observando estes fatos, algumas mulheres do MST que não queriam perder sua 

participação política no Movimento, bem como sua voz ativa nele, unem-se e no ano de 1986 

formam a Comissão Nacional de Mulheres que passa a pressionar a direção nacional do MST 

para que houvesse o apoio às organizações de mulheres nos acampamentos e assentamentos e 

em 1989, ao serem lançadas as Normas Gerais do MST, foi incluído um capítulo sobre a 

“articulação de mulheres” e dado ênfase para “a luta contra todas as formas de discriminação 

e machismo”. Também deve-se destacar que, conforme destaca Furlin (2013, p. 260) 

 

Além da pressão interna provocada pela organização das mulheres, fatores 

externos também influenciaram o MST, para que este fosse se abrindo a 

atuação das mulheres. Tais fatores aparecem ligados aos inúmeros convites 

feitos às mulheres assentadas, a fim que tivessem representação em eventos 

internacionais. Entre eventos internacionais se registra o Congresso 

Internacional de Mulheres realizado em 1986, em Moscou, e o Encontro de 

Mulheres Rurais realizado no Chile, também em 1986. 

 

Podemos perceber através de Furlin (2013) que em função da garantia na continuidade 

da participação política das mulheres no MST em 1996, a partir da organização da Comissão 

Nacional de Mulheres e da realização do I Encontro Nacional de Mulheres do MST, foi criado 

o Coletivo Nacional de Mulheres. Naquele período as lideranças do Movimento admitiram 

que o machismo e a ausência na participação política de mulheres eram reais e, no que se 

referia ao espaço do campo, esses fatores eram ainda mais potencializados e, desta forma, 

deveriam ser combatidos. Assim, a participação feminina passou a ser objeto de debates, 

documentos e resoluções.  

Em 1996 foi o ano de criação da Brigada Caetés e esta movimentação das mulheres do 

MST em âmbito nacional, possivelmente, interferiu na formatação local, propiciando a 

participação das mulheres, de forma mais qualificada, desde o surgimento da Brigada. 

Percebemos que desde o início as mulheres do MST incomodaram-se com a 

discrepância na efetividade da participação política entre homens e mulheres no Movimento e 

a partir desta conclusão passaram a se organizar para que este ponto fosse incorporado na luta 

geral do Movimento. 

Aos poucos obtiveram êxito e, desta forma, conseguiram pautar não somente A 

questão da mulher, como menciona a primeira cartilha elaborada pelo Coletivo de Mulheres 

do MST, mas conseguiram incorporar ao Movimento o debate em torno da categoria gênero, 
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pois identificaram que para as mudanças na situação de participação e de vida feminina 

ocorressem, dependeria não somente da mudança dos lugares femininos, mas de seus 

“companheiros” visto que estes deveriam também tomar novos posicionamentos. Assim, 

propuseram que a questão de gênero fosse tratada em todos os setores do MST e que desde a 

base até as lideranças, a participação feminina fosse estimulada, para que os posicionamentos 

das mulheres tivessem igualdade com os masculinos. 

Ao se perceberem imersas sobre as discussões em torno do gênero, o Coletivo 

Nacional de Mulheres transformou-se em Coletivo Nacional de Gênero e, posteriormente, deu 

origem ao Setor Nacional de Gênero. Cada setor é um pilar de atuação do Movimento e eles 

foram sendo criados a partir da necessidade real. Desta forma, o gênero estando organizado 

em um setor demonstra que ele deve ter peso na organização social do Movimento. 

Conseguir transformar as discussões de gênero em um setor dentro do Movimento é 

uma conquista das mulheres do MST. Porém, no que se refere à Paraíba e mais 

especificamente a Brigada Caetés, o setor não está organizado como o ideal. Chegamos a esta 

afirmação a partir das narrativas das nossas colaboradoras, posto que quando questionadas 

sobre o que elas acham sobre o setor e como ele está organizado na Paraíba e na Brigada, 

todas de alguma maneira nos afirmaram que o setor não estava bem articulado, conforme 

podemos perceber na fala de Vanete Almeida: 

 

De um modo geral existe uma articulação, a gente tem buscado parcerias 

com outros setores. Como eu acredito que até em algum setor privado a 

gente tem buscado, a gente tem feito parcerias com outras cidades, com 

outras, com outras instituições e eu acredito que de certa. [...] Eu acredito 

que tem essa articulação, tendo em vista que a dificuldade que a gente 

tem, dessas parcerias, dessas conversas, desses encontros, mas tem sentido 

algum efeito (VANETE ALMEIDA [nov/2018]. Entrevistadora: Dassaelly 

de Souza Araujo. Remígio, 2018. Arquivo MP3). 

 

Como podemos perceber a informante afirma que existe uma articulação, porém relata 

dificuldade para que ela aconteça. Afirma que existem problemas no que concerne à parcerias 

para realização de conversas e encontros. Apesar disto, Antônia Flor afirma que mesmo com 

dificuldades, os debates conseguem ser realizados, bem como encontros e movimentos 

também ocorrem. 

 

O setor de gênero ele, praticamente, ele tem uma coordenadora só que ainda 

não conseguiu se organizar totalmente no estado. Cada brigada se for pra 

discutir consegue reunir as mulheres, os LGBT, os próprios homens, porque 

gênero não é ser só homem e mulher, gênero é muito maior do que ser 
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homem e mulher. Então, a gente consegue fazer encontros, mas na realidade 

organizar o setor pra ter um representante em cada assentamento, em cada 

localidade. É difícil, mas estão tentando se organizar e nós estamos 

conseguindo levar o debate nacional para as nossas áreas com as pessoas que 

estão à frente (ANTÔNIA FLOR [nov/2018]. Entrevistadora: Dassaelly de 

Souza Araujo. Remígio, 2018. Arquivo MP3). 

 

Podemos perceber ainda, mediante a fala de Antônia Flor, que a mesma identifica o 

gênero para além de sinônimo de mulher. Ela retrata o gênero articulado também à discussão 

de masculinidade e orientação sexual, o que nos demonstra que a mesma possui algum 

conhecimento sobre o assunto e a sua visão coincide com o defendido por Scott (1995), na 

qual a autora condena a utilização do termo gênero como sinônimo de mulher, demonstrando 

que outras variáveis devem ser incluídas nos estudos e pesquisas sobre a temática. 

A colaboradora Penha Nascimento também falou da fragilidade da organização do 

setor de gênero na Paraíba e na Brigada Caetés 

 

Olha o setor de gênero ele funciona na Paraíba e a nível nacional. Como o 

movimento sem terra ele funciona, tudo que acontece na Nacional, os 

estados se reúnem acontece dos estados. Hoje na Paraíba ele funciona entre 

aspas; ele não tem uma atuação tão forte como em outros estados, deveria 

ter, mas apesar de nós mulheres estar no centro da direção do movimento a 

gente não consegue puxar esse setor, mesmo de forma coerente, de forma 

que ele tem muito a desejar. Claro que ele funciona, mas funciona ainda de 

forma muito fragilizada. (PENHA NASCIMENTO [nov/2018]. 

Entrevistadora: Dassaelly de Souza Araujo. Remígio, 2018. Arquivo MP3). 
 

Identificamos que Penha Nascimento também demonstra insatisfação acerca da 

organicidade do setor de gênero na Paraíba e, consequentemente, na Brigada Caetés e, além 

disso, ela chama atenção para que mesmo com a efetiva participação de mulheres nos espaços 

de direção, ainda não se consegue, em âmbito local, realizar uma organização efetiva do setor 

de gênero. Quando questionada sobre o porquê de isso acontecer, mesmo com a presença 

feminina nestes locais, a informante nos relata 

 

Eu trago a dificuldade mesmo dos nossos companheiros, que às vezes algum 

deles, não todos, mas alguns deles são muito machistas e acaba ainda se 

empoderando disso e derrubando essas mulheres. Nós somos dirigentes e 

eles ainda passando um pouco por cima da gente. E algumas companheiras, 

infelizmente, também tem esse tem isso impregnado nelas, do machismo 

ainda. Que a gente sabe que o MST tem 30 anos na Paraíba, ele tem 20/20 

poucos, 25/26, mas ele não consegue ainda quebrar o patriarcado da direção 

do movimento (PENHA NASCIMENTO [nov/2018]. Entrevistadora: 

Dassaelly de Souza Araujo. Remígio, 2018. Arquivo MP3). 
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A narrativa de Penha Nascimento nos remete à dificuldade de quebrar com o ciclo das 

relações tradicionais de gênero e, como podemos perceber, a mesma identifica que essas são 

relações que devem ser findadas. Porém, ainda existem dificuldades no interior do MST da 

Paraíba que mantêm certas atitudes machistas e assim dificultam o efetivo desenvolvimento 

do setor de gênero na localidade, bem como, por vezes, deslegitima a participação política das 

mulheres. 

A colaboradora Roseli Nunes, ex-coordenadora do setor de gênero no estado da 

Paraíba, ao ser questionada sobre a articulação e organização do setor no estado e na Brigada, 

nos trouxe um relato6 sobre suas experiências na oportunidade em que coordenou o setor. 

Inicialmente ela rememorou uma reunião em que representou o MST para realização de 

articulação política do setor de gênero e que se incomodou com a presença unicamente 

feminina naquela reunião para discutir gênero, posto que mediante suas experiências e 

leituras, o gênero não fazia relação unicamente com o feminino. Para além disso, nessa 

oportunidade sua sexualidade também foi questionada fato que a deixou ainda mais 

desconfortável. 

 

[...] eu nunca tinha participado de reuniões assim sozinha representando o 

MST e quando eu cheguei lá era um bando de mulheres e, depois, 

obviamente, eu fiquei me perguntando: “Gênero, mulheres? Mas não era 

gênero? Por que só mulheres? ” [...] Eu fui até questionada quando 

perguntaram a minha opção sexual e muitos disseram: “É claro que ela é 

lésbica”. Aí eu fiz: “É claro que eu não sou. Por que seria?”, “E você, está 

fazendo aqui o quê?”. Eu fui questionada por uma das militantes: “E você 

está fazendo aqui o quê?”. Aí eu disse: “Representando o MST no setor de 

gênero junto com vocês”. (ROSELI NUNES [nov/2018]. Entrevistadora: 

Dassaelly de Souza Araujo. Remígio, 2018. Arquivo MP3). 

 

Os questionamentos de Roseli Nunes se referiram naquele momento ao modo de 

percepção que a mesma possui sobre o gênero, como algo que deve ser discutido para além 

das mulheres, corroborando com a fala de Antônia Flor, e que não se restringe a um modo de 

exercer a sexualidade, ou seja, como afirmou Nicholson (2000), não pode ser tratado como 

um porta-casacos. 

A colaboradora continua seu relato dizendo que aconteceram outros atritos nesta 

mesma reunião e que em função disto foi solicitado que a direção do MST da Paraíba não a 

enviasse mais para espaços como aquele. Em função disto, ela afirmou que teve que explicar 

em uma reunião geral do MST no estado o porquê daquela solicitação e, antes que ela 

 
6 Não traremos este relato por inteiro, visto que ele é bastante extenso (cerca de 3 laudas). Porém, a medida em 

que o resgatarmos traremos seus trechos, que consideramos, mais importantes. 
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iniciasse sua fala, alguém a introduziu falando: “‘Cala a boca que a menina do gênio vai 

falar!’” (ROSELI NUNES [nov/2018]. Entrevistadora: Dassaelly de Souza Araujo. Remígio, 

2018. Arquivo MP3) e ela imediatamente posicionou-se 

 

Eu disse: “Não é gênio não, é gênero! E se for para me tratar aqui da forma 

que me trataram lá, eu vou me retirar daqui e vocês não precisam escrever 

para ninguém para relatar absolutamente nada” (ROSELI NUNES 

[nov/2018]. Entrevistadora: Dassaelly de Souza Araujo. Remígio, 2018. 

Arquivo MP3). 
 

Podemos perceber com isto que naquele momento, por volta do ano 2010, ocorreu na 

própria direção do MST na Paraíba um descrédito para com o setor de gênero, e o que poderia 

ser levado como uma brincadeira, demonstra uma relação de poder exercida, ou seja, a pessoa 

que “brincou” com a prerrogativa do setor, intencionalmente ou não, o colocou numa relação 

de inferioridade frente aos demais setores a serem trabalhados no estado. Porém, o 

enfrentamento realizado por Roseli Nunes demonstra o quanto ela acreditava que a pauta era 

importante e mediante isto ela continuou a frente do setor e realizou diversas reuniões 

formativas nas brigadas que compõem o estado. 

Durante as formações de gênero junto com os/as assentados/as integrantes do MST, é 

que gira outra crítica da colaboradora sobre as funções do setor de gênero na Paraíba 

 

Uma das questões que eu falava antes de deixar o setor é que só tínhamos 

uma formação na véspera do 8 de Março, e fazia o 8 de Março e, pronto, 

morria. Todos os setores continuava [...]  tem sempre reuniões e o setor de 

gênero não. Era uma reunião [...] e aí acabou-se, o resto do ano ninguém 

lembrava mais. E isso precisava ser mudado pelo menos uma reunião e uma 

formação no ano depois do 8 de Março. O 8 de Março é o evento máximo, 

mas que tivesse sim, uma antes e uma depois, mesmo que fosse somente pela 

questão da avaliação (ROSELI NUNES [nov/2018]. Entrevistadora: 

Dassaelly de Souza Araujo. Remígio, 2018. Arquivo MP3). 

 

Percebemos a preocupação de Roseli Nunes com o processo formativo acerca do 

debate de gênero como uma forma de modificação das relações tradicionais de gênero no 

MST. Ela afirma que não se deve restringir às ações do setor de gênero em uma atividade 

anual, mas que se deve realizar atividades constantes durante todo o ano.  

No que se refere à Brigada Caetés, Roseli Nunes afirma que já ocorreu tentativas de 

realização de atividades após o 8 de março. Porém, como a região e os assentamentos 

coincidem com os acompanhados também pelo Polo da Borborema, que realiza anualmente 
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formações anteriores ao 8 de março e culmina com uma marcha, existe a dificuldade de reunir 

as pessoas em mais uma reunião, segundo Roseli Nunes 

 

a Caetés que não faz, que não se faz, mas não por uma questão de não 

reconhecer a importância, eles reconhecem sim, mas a questão que eles 

acabam misturando, na Caetés por ser um polo assim que tem polo da 

Borborema, o sindicato atuante, aí eles acabam vinculando uma coisa a 

outra, aí dizem assim: “Não que a gente já participou da capacitação que 

houve pelo polo, a gente já participou do encontro que houve das mulheres 

pelo sindicato, então tá bom”. Então esquece, quando a gente vai marcar 

pelo movimento: “Vixe! Para que tanta reunião de mulher, se já houve duas 

esse ano?”  E a questão da formação do MST está ficando de lado e até 

mesmo esquecida. É importante participar das outras? É importante, mas que 

também para o viés político do MST, também será importante se participar 

da própria reunião do MST (ROSELI NUNES [nov/2018]. Entrevistadora: 

Dassaelly de Souza Araujo. Remígio, 2018. Arquivo MP3). 

 

Vemos que a colaboradora reconhece a importância da articulação com outros 

movimentos e entidades. Porém, percebe a necessidade de melhores articulações internas para 

fortalecimento do movimento que faz parte. 

Mediante as duas últimas passagens do relato de Roseli Nunes, ainda podemos 

levantar uma indagação: a informante teria conseguido ultrapassar o pensamento de gênero 

atrelado a mulher ou se ela menciona esta data apenas por ser de grande visibilidade? Pois, a 

medida de sua resposta, a mesma fala sobre a necessidade de descentralizar a categoria e o 

setor de gênero da figura feminina. Porém, ao mencionar as ações que o MST realiza em 

torno deste setor, ela se refere apenas ao dia 8 de março, que internacionalmente comemora-se 

o dia da mulher, mais que isso, o mostra como evento máximo e também relata a tentativa de 

reunir mulheres para fazer momentos de formação posterior a ele. A colaboradora ainda 

possui dificuldades em desvencilhar-se totalmente das relações tradicionais de gênero, o que 

não deslegitima seu discurso, mas que reafirma a necessidade de realizar discussões acerca da 

temática para além do que vem sendo feito como a mesma tem ânsia. 

Devemos mencionar que a coordenação nacional do MST, nos Cadernos de Formação 

do setor de gênero (2017) e de subsídio da reunião da coordenação nacional (2019), afirma 

que mediante balanço realizado nas reuniões de mulheres dirigentes do MST, entre os anos de 

2015 a 2017, percebeu que a participação política feminina no movimento social havia 

recuado e, desta maneira, sentiu a necessidade de revisitar as linhas políticas do setor de 

gênero, reconhecendo que “a luta socialista e feminista é uma só e deve estar articulada em 

todas as ações de nossa organização” (MST, 2019, p. 34). Desta forma, as linhas políticas do 

setor de gênero no MST a partir de 2017 passam englobar quatro dimensões, sendo estas, a 
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dimensão política organizativa que traz proposituras para garantir uma maior participação 

feminina e da população LGBT nas instâncias do MST, além da auto-organização destes 

segmentos, a partir dos princípios organizativos do movimento social; a dimensão cultural 

visando assegurar a realização de eventos e momentos formativos no que se refere ao 

feminismo e ao movimento LGBT; a dimensão econômica referindo-se às possibilidades de 

conquistas econômicas que podem ser obtidas, priorizando o cadastro e documento de 

concessão de uso da terra em nome da mulher e a utilização de nome social em caso de 

sujeitos travestis e transexuais, além da discussão em torno do rompimento da naturalização 

da divisão sexual do trabalho; a dimensão subjetiva faz referência aos indivíduos e visa 

combater todas as formas de violência em que as mulheres e população LGBT está submetida 

(MST, 2017). 

Estas decisões em âmbito nacional nos fazem inferir que a fragilidade na articulação 

do setor de gênero não é exclusividade do estado da Paraíba, muito menos da Brigada Caetés 

e, por este motivo, também acreditamos que as medidas elencadas pelo MST em nível 

nacional devem ser executadas em âmbito local, com vistas à reorganização do setor de 

gênero e garantia de uma maior participação política feminina. Ao falarmos sobre 

participação política feminina, devemos lembrar que, apesar da fragilidade identificada no 

setor de gênero, ela continua acontecendo 

 

Considerações finais 

A participação política das mulheres em movimentos sociais trouxe à tona a 

necessidade de uma reorganização social, a partir da inclusão feminina na esfera pública, foi a 

partir de movimentos sociais que as mulheres tiveram inúmeras conquistas sociais (direito ao 

voto, a contracepção, à educação...) e até a atualidade, continuam em luta para a conquista de 

tantos outros direitos (igualdade salarial, descriminalização do aborto...). 

Nos movimentos sociais do campo não foi diferente, a presença das mulheres nestes 

locais, fez com que o rumo da luta fosse ampliado, para que atendesse não somente às 

solicitações masculinas, mas para que as mulheres fossem contempladas em suas 

reinvindicações e necessidades. 

A inserção das mulheres nos movimentos sociais proporcionou que essas passassem 

a ser percebidas como sujeitos de direitos, como atrizes sociais. Essa participação política das 

mulheres nos movimentos sociais trouxe uma nova face para as lutas entorno dos direitos. Ela 

passou a colocar a público questões que anteriormente eram vistas como do âmbito 

doméstico, a exemplo da violência doméstica, da divisão de tarefas, até mesmo da 
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organização e composição familiar, evidenciando que tantas mulheres são a figura que 

chefiam o lar. 

No espaço do MST não foi diferente, quando esse movimento social opta pela forma 

de adesão familiar, ele dá margem para que as mulheres fossem parte ativa do processo e, 

assim, elas passam a se posicionar, a exigir seu espaço de fala e de sua participação nos locais 

de decisão e liderança. Neste contexto, a formação do setor de gênero foi essencial para que 

isso acontecesse. A partir do setor de gênero, as mulheres sem terra passam a discutir questões 

próprias do feminino nos espaços dos acampamentos e assentamentos e exigem seu espaço, 

alcançado, assim, a determinação da paridade de gênero nos lugares de direção e coordenação 

de setores. 

Podemos perceber que a presença e participação política das mulheres nos 

movimentos sociais e em especial no MST, trouxe um novo olhar e um novo rumo para as 

pautas dos mesmos, tornando-os ainda mais abrangentes. A partir dessa participação, as 

mulheres se afirmaram como sujeito político e de direito, que deveriam estar em igualdade 

com os homens e mesmo passando por diversas barreiras, continuaram firmes em busca dessa 

igualdade, ou seja, a participação política das mulheres fez com que se ampliassem os 

horizontes dos movimentos sociais e trouxe um valor agregado aos mesmos, além de auxiliar 

no reposicionamento feminino na sociedade de maneira geral e também na reorganização das 

atividades no espaço do campo. 

Na Brigada Caetés podemos verificar que a presença feminina nos espaços de 

direção e coordenação foi uma constante desde a formação da mesma e que as mulheres, 

mesmo ainda admitindo traços do machismo e do autoritarismo em seus companheiros (de 

luta e de vida), conseguem se posicionar, tomar decisões, influenciar no movimento social de 

maneira geral, além de perceberem modificações em suas vidas, pessoal e pública, posterior 

ao seu engajamento no MST. Estes fatos só reafirmam a importância da participação política 

das mulheres em movimentos sociais, posto que a realidade das colaboradoras e, assim, da 

Brigada certamente seria bem diferente sem a presença delas nestes espaços. 
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