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Próxima parada: Terra para Rose 
 

Nosso objetivo neste artigo foi realizar uma breve reflexão a respeito da luta feminina 

dentro dos movimentos sociais, com ênfase no movimento dos Sem Terra, visto que tomamos 

como subsídio da nossa análise o documentário “Terra Para Rose” e os seus desdobramentos. 

O documentário retrata o período da década de 1980, momento de transição política, 

pós ditadura militar e período de redemocratização no país. Um dos aspectos evidenciados no 

longa-metragem refere-se à atuação das mulheres no Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra (MST), como, por exemplo, de Roseli Celeste, conhecida como Rose, além da narrativa 

sobre os conflitos em torno das questões das reformas agrárias no Brasil, contribuindo para 

uma interpretação histórica da criação do Movimento Sem Terra (MST). O documentário 

aponta que 1500 famílias integrantes do MST, montaram acampamento na fazenda Anoni, 

localizada no Rio Grande do Sul, considerada improdutiva na época. O filme é composto por 

entrevistas realizadas durante a jornada de algumas mulheres como: Dilma, Rita, Lucí, 

Wanda, entre outros (as) participantes do movimento de luta pela terra, as entrevistas foram 

feitas por Tetê Moraes, cineasta brasileira,formada  em direito pela UFRJ, conhecida por seus 

documentários, em especial o documentário Terra Para Rose. 

 Considerando as raízes históricas do Brasil e as suas relações de causa e efeito no 

desenvolvimento das desigualdades sociais, ele é marcado por ser um dos países com maior 

concentração de terras. Conforme Garcia (2012), “o Brasil sempre se caracterizou pela 

grande concentração de riqueza. E, historicamente, boa parte desta riqueza esteve 

representada pela terra”. Através deste contexto, para a autora Caldart (2001) “o Movimento 
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dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, também conhecidos como Movimento dos Sem Terra 

ou MST, é fruto de uma questão agrária que é estrutural e histórica no Brasil”.   

Ressaltamos que neste escrito não pretendemos fazer um aprofundamento em relação 

à história do MST, mas evidenciar a desvalorização da mulher, apesar de atuante, 

participativa e defensora das causas sociais, enaltecendo assim a importância e contribuição 

da mulher no movimento dos Sem Terra. Entretanto, compreendemos que não é possível 

desvincular do nosso objeto de pesquisa o contexto histórico das lutas pela reforma agrária no 

país, retratando assim o início do Movimento Sem Terra (MST), que segue sendo um dos 

movimentos sociais mais importantes de luta pela terra em nosso país. Nessa perspectiva, 

convém salientar que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi instituído em 

janeiro de 1984, quando se realizou o I Encontro Nacional dos Sem Terra, em Cascavel (PR) 

em uma conjuntura de lutas pela abertura política, além do fim do regime civil e militar 

instaurado em 1964, juntamente com as mobilizações operárias nas cidades (REBUÁ, 2015). 

De acordo com o site oficial online Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra1 

o Movimento Sem Terra se organiza em vinte e quatro estados nas cinco regiões do país – no 

total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e da 

organização dos(as) trabalhadores rurais. O site oficial pontua que a resistência camponesa se 

manifesta por meio de diversas ações, sendo primordial o processo de transformação da 

sociedade e que o debate em torno da questão agrária não é apenas um problema ou uma 

necessidade dos Sem Terra. Assim, entende-se que é uma necessidade de toda a sociedade 

brasileira.  

As cores escolhidas pelo movimento constitui-se como aspecto da identidade dos (as) 

integrantes do movimento, por exemplo, a cor branca representa a paz, que será conquistada 

somente quando houver justiça social, em relação a cor preta, indica o luto e a homenagem a 

todos(as) os(os) trabalhadores(as) que morreram lutando. O mapa do Brasil representa a luta 

nacional dos Sem Terra. A cor verde remete-se a esperança de vitória a cada latifúndio que é 

conquistado. No que diz respeito à cor vermelha: representa o sangue que corre nas veias dos 

participantes do movimento, força de lutar pela reforma agrária e a transformação da 

sociedade. O facão significa a ferramenta do trabalho, de luta e de resistência. Por fim,o 

trabalhador e trabalhadora: simboliza a necessidade da luta ser feita por mulheres e homens, 

 
1 Essas informações foram extraídas da página da internet do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

disponíveis em:http://www.mst.org.br/ 
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pelas famílias inteiras – reforçamos este último ponto em relação à importância da luta ser 

feita por mulheres e homens, sem distinção, colaborando para equidade social. 

Essa breve explanação tem como intuito nos aproximar da temática, além disso, 

enquanto discentes em processo formativo da Universidade Federal da Paraíba, juntamente 

com a docente e orientadora deste objeto de estudo, serviu para enfatizar o quanto 

acreditamos que pedagogicamente e cientificamente este tema tem especial relevância, pois 

perpassa as noções formativas de todas/os. Assim, sinalizamos que do ponto de vista da 

estrutura, este artigo está sistematizado em três dimensões, sendo elas: esta primeira seção 

introdutória; a segunda parte na qual apresentamos o referencial teórico juntamente com o 

filme e suas respectivas análises; por fim, apresentamos as considerações finais e as 

referências utilizadas. Adiante passaremos apresentar os desdobramentos que constituem e 

dão vida a nossa pesquisa. 

Para elucidar a reflexão que gostaríamos de trazer para este trabalho, em relação à luta 

feminina dentro dos movimentos sociais, com ênfase no movimento dos Sem Terra, nos 

remetemos ao documentário de longa-metragem Terra para Rose (1987)2, lançado em 1987, 

dirigido por Tetê Moraes e com o roteiro produzido em parceria entre o diretor e o cineasta 

José Joffily.  

O longa Terra para Rose se debruça em um histórico de lutas pela reforma agrária no 

país, nos problemas enfrentados por homens, mulheres e crianças do meio rural que buscam a 

concretização do sonho pela terra, que consideramos como direito básico de qualquer 

indivíduo, ou seja, é direito constitucional a garantia de possuir sua própria terra para moradia 

e trabalho. Nas palavras da autora Caldart (2001, p. 207), o Movimento Sem Terra (MST) 

“nasceu da articulação das lutas pela terra, que foram retomadas a partir do final da década de 

70, especialmente na região Centro-Sul do país e, aos poucos, expandiu-se pelo Brasil 

inteiro”. Inclusive, continua sendo um dos movimentos sociais mais importantes de luta pela 

a terra em nosso país. 

Como já citamos anteriormente nosso país apresenta desigualdade no que diz respeito 

à distribuição de terras, com a concentração destas nas mãos de grandes latifundiários. No 

território brasileiro existiam várias fazendas que iriam ser desapropriadas, neste aspecto, o 

documentário traz o polêmico processo de desapropriação para fins da reforma agrária, dentre 

elas estava a Fazenda Anoni, localizada no Rio Grande do Sul. 

 
2Documentário disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=422xCGlJZR4. 
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No Brasil, a reforma agrária é considerada como um sistema de divisões de terras de 

propriedades particulares que são compradas pelo governo. Desse modo, o governo compra 

essas terras com o intuito de aglutinar e dividir entre as famílias que não possuem terras para 

plantar. Ressaltamos que essas famílias não recebem somente as terras, recebem também 

sementes, infraestrutura e assistência social, pelo menos deve ou deveria ser assim.  

O movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra (MST), colaboram para fazer com 

que o governo agilize a reforma agrária e permita que todos (as) os (as) trabalhadores (as) das 

zonas rurais tenham acesso a essas terras. Nesta perspectiva, a reforma agrária é muito 

importante para o Brasil, como alertam os dados. A confederação internacional que luta 

contra a pobreza e a desigualdade, conhecida como OXFAM3, tem como finalidade de estudo 

analisar a distribuição de terras na América Latina, que lidera o ranking da desigualdade no 

campo. A OXFAM divulgou em 2016 o relatório Terra, Poder e Desigualdade na América 

Latina, com o objetivo de comparar o cenário da concentração das propriedades rurais em 15 

países da região, com evidência para o Brasil. Partindo da análise dos Censos Agropecuários 

a pesquisa revelou que apenas 1% das fazendas ou estabelecimentos rurais na América Latina 

concentra mais da metade (ou 51,19%) de toda a superfície agrícola da região, ou seja, esse 

dado confirma a extrema desigualdade na distribuição de terras, razão pela qual os 

trabalhadores e trabalhadoras rurais têm lutado há décadas para minimizar.  

O Censo Agropecuário é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Acrescentamos, ainda, que de acordo com O Brasil de Fato4 (BdF), atualmente no 

Brasil dois mil latifúndios ocupam área maior que 4 milhões de propriedades rurais. A notícia 

expõe os resultados preliminares referentes ao Censo Agropecuário de 2017, indicando que a 

estrutura agrária no Brasil se concentrou ainda mais nos últimos 11 anos, desde o período do 

último levantamento. Outro dado interessante do Brasil de Fato (BdF)5 refere-se a 

participação feminina como proprietárias. A pesquisa revela que apenas um quinto dos 

produtores que administram propriedades rurais são mulheres. A pesquisa pontua que a 

participação feminina na direção de propriedades rurais está longe de ser equânime, 

 
3Essas informações foram extraídas da página da internet da OXFAM BRASIL e estão disponíveis 

em:https://www.oxfam.org.br/menos-de-1-das-propriedades-agricolas-e-dona-de-quase-metade-da-area-ural-

brasileira 
4Essas informações foram extraídas da página da internet do site de notícias O Brasil de Fato (BdF) e estão 

disponíveis:https://www.brasildefato.com.br/2018/07/26/no-brasil-2-mil-latifundios-ocupam-area-maior-que-4-

milhoes-de-propriedades-rurais/ 
5Essas informações foram extraídas da página da internet do site de notícias O Brasil de Fato (BdF)  | São Paulo 

(SP), 26 de Julho de 2018 às 10:30, e estão disponíveis em: 

https://www.brasildefato.com.br/2018/07/26/mulheres-sao-apenas-um-quinto-dos-produtores-que-administram-

propriedades-rurais/ 
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representando um aspecto desigual em relação ao gênero feminino. Os resultados do Censo 

Agropecuário de 2017 quantificam que 4,1 milhões de homens conduzem propriedades 

rurais, em relação 945 mil mulheres que administram propriedades rurais.  

Apresentamos esses dados para compreendemos a divisão injusta da terra, com ênfase 

na mulher, que, neste caso, evidência a discrepância existente. Diante disso, retomando a 

análise do documentário, que reúne depoimentos e entrevistas das famílias integrantes do 

movimento, dando foco especial às mulheres que o compõem. Destacamos como foco da 

nossa pesquisa uma das maiores lideranças do movimento, exercida por uma representação 

feminina conhecida como Rose.  

O filme se fundamenta através dos depoimentos e entrevista colhidos por Tetê 

Moraes, ou seja, o documentário reúne depoimentos e entrevistas das famílias e integrantes 

do movimento Sem Terra. Em entrevista para o documentário, Rose relata sobre o dia da 

ocupação, dizendo que “Não tinha medo nenhum”. Em seguida, ao ser questionada sobre a 

opinião do marido com relação a sua participação no movimento, ela diz: “Ele não queria que 

eu fosse, mas eu disse: vou sim”. Durante seu depoimento, reproduz uma das falas do marido 

“tu que sabe, se tu quiser ir, se acha que tu pode ir”. Porém, sua resposta é surpreendente, ela 

diz: “Se acha não, eu posso e vou”. Esse discurso retrata a voz das mulheres no MST, 

atribuindo ao filme um sentido político, social e cultural, que não apenas luta pela igualdade 

da terra, mas pela valorização da participação igualitária feminina nas lutas sociais. Rose era 

uma mulher, entre tantas outras, a lutar por um pedaço de terra para a sua subsistência e da 

sua família. Percebemos através do documentário, no olhar de Rose, uma sede por um país 

justo, em todos os aspectos.  

É interessante que mesmo dentro do movimento que compreende a importância da 

resistência e da luta, existe a resistência na participação feminina. Ou seja, luta e resistência 

pela terra e luta e resistência para o protagonismo feminino, inclusive, apontamos para a 

educação como modo de reconhecimento e construção de uma equidade social. 

Diante disso, assevera Caldart (2001, p. 210) que: 

 

Uma luta que permite a um ser humano parar de morrer, só pode nos trazer 

lições fundamentais de pedagogia, principalmente se acreditarmos que em 

tempos de desumanidade crescente, a educação somente tem sentido como 

uma prática radical de humanização, ou de formação humana em seu sentido 

mais inteiro e profundo.  
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O documentário mostra que as crianças acompanhavam as famílias nos 

acampamentos, sendo uma preocupação, e que a solução encontrada por aqueles coletivos foi 

a criação de escolas itinerantes, com professoras voluntárias. Sinalizamos que a educação 

ainda é uma das maiores ferramentas para o combate da desigualdade. Comungamos com o 

pensamento de Caldart (2001, p.211) quando afirma que, “Sem Terra é um nome próprio que 

identifica hoje um sujeito social e um processo de formação humana”. Portanto, quando se 

fala em formação humana vinculamos a educação como um meio de humanização e 

construção para uma equidade social. 

Adiante apresentamos em diálogo com o documentário Terra para Rose, a Luta 

feminina com ênfase no movimento social dos Sem Terra, ou seja, discorreremos a respeito 

de como se dá a participação feminina no movimento, buscando nos sobrepor a hegemonia 

construída culturalmente e exercida pelo homem até os dias atuais. 

 

A luta feminina com ênfase no movimento social dos Sem Terra no Brasil 

 

A luta feminina enquanto ato político de tomada de posição na busca por direitos 

iguais na América Latina e no Brasil tem a sua gênese nas campanhas abolicionistas (LIMA, 

2000) evidenciando-nos que a busca por igualdade entre homens e mulheres não vem de hoje 

e que são inúmeras, a exemplo da luta por direito ao voto, por direitos trabalhistas e etc. 

Portanto “pode-se afirmar que as mulheres mesmo que de forma gradativa demonstraram o 

seu valor para a sociedade e consequentemente passaram a adquirir alguns direitos” (SILVA; 

PINTO, 2013, p. 7). 

A luta das mulheres vem crescendo constantemente com o auxílio do feminismo 

como parte integrante dos movimentos sociais que, embora recente, “tem ocupado lugares 

bastante importantes no cenário brasileiro” (LIMA, 2000), visto que este movimento tem 

propiciado “o debate sobre a opressão e exploração de gênero, nos grupos de mulheres, 

departamentos femininos, associações de bairros e favelas, sindicatos, núcleos universitários 

e associações profissionais” (LIMA, 2000) e possibilitando a tomada de posição da mulher 

frente às lutas. Portanto, entendemos a luta feminina nos movimentos sociais como sendo um 

ato educativo, uma vez que possibilita a desconstrução de preconceitos previamente 

construídos. 

Nesta pesquisa damos ênfase à luta da mulher por garantir o direito constitucional já 

citado acima, que é o de ter a sua própria terra, com o intuito de valorizar este fato, uma vez 

que historicamente e culturalmente a nossa sociedade se constitui com base na segregação de 
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gênero onde o “ser homem” se sobrepõe ao “ser mulher”, sem perder o fio que correlaciona o 

movimento feminista e o MST, tendo em vista que:  

 

[...] a relação entre esses dois movimentos, é que o feminista na primeira 

onda6 buscava igualdade de direitos entre homem e mulher e o MST além da 

luta pela terra, defende a igualdade de gênero, ou seja, ele não faz 

diferenciação entre homem e mulher, ambos os sexos possui a mesma 

representabilidade para o MST (SILVA; PINTO, 2013, p. 12). 

 

O movimento feminista é de fundamental importância neste embate, pois dentro do 

próprio MST as mulheres precisaram e precisam até hoje lutar para que todo o seu esforço 

seja igualmente reconhecido, já que está é uma das premissas do MST, segundo as pesquisas 

de Silva e Pinto (2013). Contamos com o exemplo da Rose, que deu a sua vida por acreditar 

que em um país tão desigual quanto o nosso só a luta por direitos é que pode construir o 

caminho que nos leva para a equidade social7 e que nesta luta não existe gênero, existe 

vontade de mudança e desejo de conquista. 

Roseli Celeste Nunes da Silva lutou pela reforma agrária – que é a divisão dos 

latifúndios8 acumulados entre os trabalhadores sem terra – e pelos direitos das mulheres. 

Apontando-nos que desde miríades da humanidade o que rege a sociedade é o sistema 

econômico que, no mundo atual, contemporâneo e globalizado, se fundamenta no discurso 

capitalista que, segundo Libâneo (2011), perpassa todos os eixos da vida humana e acarreta a 

divisão de classes, uma vez que neste sistema as riquezas se concentram em uma pequena 

parcela da população, sem uma distribuição justa. Se reformulando a partir do capitalismo, 

pois, se antes a luta era contra os grandes latifúndios, hoje é contra o agronegócio. 

Voltando ao exemplo de Rose e a justificativa pela qual utilizamos seu exemplo: ela, 

mesmo grávida, participou da ocupação da até então fazenda Annoni em 1985 – que foi a 

primeira grande ocupação de terras improdutivas por não utilização – esteve à frente desta 

ocupação como uma das lideranças do MST do RS (como o documentário nos mostra) 

juntamente com outros agricultores. Esta ocupação se deu depois de muita reivindicação, 

tendo em vista a conquista das suas próprias terras, prometidas previamente pelos 

governantes do Brasil na época que sucedeu a ditadura militar, mas que nunca foram 

efetivamente concretizadas.  

 
6 O feminismo se constituiu em três levas/ gerações/ ondas, segundo (SILVA; PINTO, 2013). 
7 No sentido de termos oportunidades pensadas a partir das nossas necessidades particulares. 
8 Grandes acumulações de terra. 
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Ela se separou do marido pois ele não concordava com seu pensamento, que era o de 

ter a liberdade de produzir livremente em suas terras e não ser obrigada a deixar mais da 

metade do que produzia para os donos da terra. Logo três dias após essa ocupação, Rose deu 

a luz ao seu filho, Marcos, dentro do acampamento. Lutou almejando a efetivação dos 

objetivos pensados pelo MST e participou de longas caminhadas (como podemos ver no 

documentário). Foi assassinada aos 33 anos no dia 31 de março de 1987, quando estava 

fazendo parte de uma barreira para que os militares e as milícias não invadissem o 

acampamento. Morreu justamente por buscar a tão sonhada dignidade de vida no campo9, 

deixando um exemplo de persistência que é seguido por inúmeras participes do movimento 

até os dias de hoje. Evidenciando-nos mais uma vez que: 

 

Desde a formação do movimento que as mulheres protagonizaram papéis 

estratégicos para o fortalecimento das lutas do MST. Mulheres lideram 

trabalhadores em ocupação de terra; formam barreiras com as crianças nos 

embates e enfrentamento com policiais, milícias privadas e jagunços; 

participam de marchas pelas estradas brasileiras; organizam ocupações de 

prédios públicos: compõem comissões de reinvindicações junto ao poder 

público; deslocamento de lugares de origem para liderarem a criação do 

Movimento em outros territórios; viajam para outros países para 

representarem o MST; participam de eventos internacionais, para a 

construção de movimentos de caráter internacional com a Via Campesina, 

dentre outros (ESMERALDO, 2007, p. 10). 

 

O que queremos destacar aqui é a força da mulher enquanto ser significativo, atuante 

e participativo de lutas sociais ao longo do tempo, visto que a presença das mulheres 

historicamente sempre contribuiu para as lutas (LIMA, 2000), e que, portanto, “não se pode 

fazer transformação social radical sem que se garanta a participação efetiva das mulheres” 

(LIMA, 2000). Entretanto, infelizmente elas não são efetivamente reconhecidas pelo que 

fazem. 

 Sem perder o foco do MST, que contam com várias “Roses”, que apesar dos 

percalços, “preferem morrer lutando, do que morrer de fome!”, segundo dizeres da mesma e 

reproduzidos por Salete Carollo (participante da coordenação do Setor de Gênero do 

MST/RS). Ainda segundo Salete, “as mulheres estão muito mais atuantes” inspiradas no 

legado de Rose10. Evidenciando a força da mulher e a sua fé – enquanto convicção de algo 

que se pretende conquistar.  

 
9 Disponível em: http://www.mst.org.br/2018/03/31/o-legado-de-roseli-nunes-um-simbolo-da-luta-pela-terra-

no-brasil.html 
10 Disponível em: http://www.mst.org.br/2018/03/31/o-legado-de-roseli-nunes-um-simbolo-da-luta-pela-terra-

no-brasil.html 
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 Queremos chamar a atenção para a questão de que as lutas dentro deste movimento, 

por parte das mulheres, não se tratam apenas da luta por terras, mas por igualdade de gênero, 

direitos e desconstrução de preconceitos previamente construídos. O que decorre/perpassa à 

educação, entendida como “processo histórico e social da formação humana” (TOZONI-

REIS, 2010, p.1), sendo um dos eixos fundamentais ao nosso desenvolvimento11. Ou seja, “os 

homens, todos os homens, necessitam de um processo de humanização, que seja direto e 

intencional, um processo social e consciente” (TOZONI-REIS, 2010, p.2) para que possamos 

construir uma noção de integralidade humana – aqui entendida por nós como sendo as “ações 

e reações” das nossas atitudes individuais, que interfere na vida de todos. Buscando a 

promoção de uma sociedade democrática, cujo “ser humano” se torna a premissa norteadora 

de todas as nossas práticas sociais. 

 

Considerações Finais 

 

Ao longo de nossa breve análise buscamos exemplificar o que seria o MST e como a 

luta feminina acontece neste movimento, para entendermos o papel social da mulher e suas 

contribuições para as conjunturas sociais, pois: 

 

A ação do movimento de mulheres [...] tem colocado como questão 

prioritária a mudança de comportamento e superação da discriminação à 

mulher, a reflexão de um processo educativo mais global, que permita uma 

análise crítica de valores éticos e culturais que perpassem as relações sócio-

educativas [...] (LIMA, 2000, p. 11). 

 

Salientamos  que apesar das conquistas femininas, ainda hoje existe um grande 

desafio educativo que perpassa a escola, a família e todos os espaços formativos para 

desconstruir os padrões estabelecidos socialmente, que determinam o que cada um deve fazer 

de acordo com o sexo biológico.  

Podemos perceber que apesar do papel efetivo nas lutas de classes e sociais, as 

mulheres não têm o devido reconhecimento justamente por serem mulheres. Usamos o 

exemplo de Rose tendo em vista colocar em evidência o MST e a sua relevância na busca por 

uma equidade social onde todos tenham os seus direitos garantidos. Direitos esses que 

começam na igualdade e desconstrução dos pensamentos heteronormativos que colocam a 

mulher em patamares mais baixos que os dos homens. Chamando a atenção mais uma vez 

 
11 Social, político, cultura e etc. 
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para uma educação transformadora para a cidadania e a ética – entendendo que o ser humano 

está ou deveria estar acima das conversões sociais criadas culturalmente. 

No Brasil a família é o principal eixo cultural que propaga o discurso 

heteronormativo, porém, “é na escola [...] que a discriminação por sexo se formaliza, 

sedimenta-se e dá bases teóricas à divisão de papéis sociais exercidos por homens e 

mulheres” (LIMA, 2000, p. 12) impactando e moldando o comportamento humano por ambas 

as partes, propagando e reproduzindo a desqualificação histórica dada a mulher com relação 

ao trabalho, ao papel materno e etc. Ou seja, a escola também segue um viés ideológico, 

determinado e fundamentado nos discursos preconceituosos, onde o masculino é visto como 

o “sexo forte” e o feminino como o “sexo frágil”, mas que deve ser constantemente 

questionado, visando cessar as formas de discriminação, pensando na educação para a 

“cidadania na construção da consciência crítica e ética, que inclua direitos e deveres, 

mudança de mentalidade [...]” (LIMA, 2000, p. 13). 

Para que essa mudança seja efetiva, a princípio se faz necessário a conscientização da 

existência desta problemática para que os papéis sociais sejam analisados de maneira 

educativa, buscando a diminuição da opressão por gênero, a valorização do papel da mulher e 

suas contribuições históricas de luta e resistência. 

Contamos também com a exemplificação da luta feminina de modo geral – pois 

acreditamos que uma ação não se desassocia da outra. Visto que as lutas feministas entendem 

o gênero como sendo um determinante social e cultural variável (LIMA, 2000), sendo assim, 

está em constante mudança. Portanto, enfatizamos a quebra de paradigmas por meio da 

educação, tendo em vista que a educação para a integralidade humana propícia a 

conscientização do “ser”. Chamando a atenção para a importância dessa discussão por parte 

dos homens também, entendendo-se enquanto sujeitos responsáveis por propagar ou não este 

preconceito. Pois o primeiro passo desta luta se dá na mudança de pensamento individual. 

Levando essa questão para dentro do MST, as escolas e os integrantes do movimento 

devem “desenvolver a consciência crítica do aluno com conteúdos que levem à reflexão e à 

aquisição de uma visão de mundo ampla e distinta dos discursos oficiais” (REBUÁ, 2017, p. 

118), tanto pelo fato de reconhecimento próprio – como sujeito pertencente ao movimento –, 

quanto para o reconhecimento dos integrantes – enquanto igual independente do gênero.  

Esta breve análise traz à tona apenas uma perspectiva do que deve ser feito para 

mudar este pensamento de inferioridade que é o diálogo em todos os espaços formativos. Mas 

deixa diversos questionamentos para análises futuras como: Qual a sociedade que 

construímos quando silenciamos a discriminação por gênero? Qual a importância de se 
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posicionar frente às discussões de gênero? O que precisa ser feito para levar outras pessoas a 

refletirem sobre as desigualdades de gênero? Claro que, estas perguntas têm respostas 

complexas que devem ser fundamentadas em uma ampla análise, mas que, cabe a nós, 

enquanto pesquisadores/as das ciências humanas, questionarmos a nós mesmo sobre isto. E aí 

eu não me refiro apenas a está realidade relatada neste artigo, mas a nossa realidade enquanto 

educadores das ciências sociais. 

Em suma, os achados da pesquisa nos mostram que apesar de estarmos avançando 

socialmente no tocante ao reconhecimento da mulher enquanto partícipe fundamental nas 

lutas sociais, ainda existe um longo caminho a ser percorrido que implica a desconstrução 

ideológica de pensamentos machistas que fazem parte da relação homem e mulher e também 

da relação da mulher com ela mesma, uma vez que é necessário que ela se reconheça 

enquanto sujeito de direitos iguais para que possa reconstruir os seus pensamentos de gênero 

e ampliar o papel da mulher que agora não mais se resume ao “ser mãe”, “ser esposa”, “ser 

sensível e meiga”. Passando de sexo frágil a sexo verdadeiramente forte, capaz de ser o que 

quiser ser e não o que querem que ela seja. 
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