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14. A REALIDADE APONTA A NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO: 

MULHERES DA VIA CAMPESINA DA REGIÃO CENTRO OESTE DO 

PARANÁ – PROCESSOS DE ORGANIZAÇÃO 

  

Ângela Líbio Paixão1 

Mirian Maria Kunrath2 

 

 

As mulheres Sem Terra desde a concepção do movimento, participam dos 

diferentes espaços de organização e luta do MST, porém a participação nas instancias 

era frágil, bem como a organicidade enquanto coletivo de mulheres ou gênero também, 

até o momento em se inicia espaço das articulações do 8 de março, era frágil, pois 

encontravam dificuldades em consolidar debates das especificidades das mulheres e de 

gênero. Os debates eram limitados, e em muitos momentos as mulheres não tinham 

condições de participar por motivos ligados as questões financeiras e falta de condições 

de saírem dos acampamentos e assentamentos pois precisam cuidar dos filhos e 

trabalhos. 

As mulheres camponesas Pequenas Agricultoras na região a partir da década de 

90 iniciam sua trajetória de luta e organização junto a Sindicados de Trabalhadores 

Rurais – STR. Essas lutas foram significativas, já que resultaram em conquistas como 

reconhecimento como Trabalhadoras rurais, acesso a previdência social, créditos 

agrícolas, porém a percepção quanto a necessidade de ir consolidando experiências onde 

as mulheres tomassem direção ficaram cada dia mais visíveis. 

É diante desta nova conjuntura que as camponesas iniciam um processo de 

discussões quanto a importância de se preparar encontros que pudessem retomar o 

caráter de luta, com estudos e debates sobre temas que elas sentissem necessidade de 

dialogar, é assim que no ano de 2006 o  MPA Paraná organiza O 1° Encontro Regional 

do 8 de março, que aconteceu no município de Cantagalo, onde contou com a 

participação de aproximadamente 300 Mulheres, sendo que as discussões foram 

voltadas para Saúde da mulher. 

                                                           
1  Militante do MST e Coletivo de mulheres região Centro do PR. 

2  Coletivo de Mulheres da Via Campesiana Região Centro do PR. 
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E a partir daí se estabelece o histórico de ações em torno do 8 de março, sendo 

estas: 

O 2° Encontro do 8 de Março foi realizado em Nova Laranjeiras, no ano de 2007, 

neste dia reuniram-se em torno de 1000 mulheres, tendo como tema Mulher organizada, 

semente germinada, sociedade transformada. 

3º Encontro do 8 de Março foi realizado no Município de Goioxim, no ano de 2008, 

tendo como tema Água, este evento reuniu mais de 3.000 Mulheres. 

O 4° Encontro do 8 de Março realizou-se no Município de Porto Barreiro, no ano de 

2009, este ano foi marcado com a participação das mulheres dos acampamentos e 

assentamentos organizados pelo MST, tendo como tema Relações de Gênero, o evento 

contou com um público em torno de 2.000 mulheres. A partir deste ano se consolida o 

encontro regional de mulheres da Via Campesina da região centro oeste do Paraná. 

O 5° Encontro do 8 de Março realizou se no Município de Rio Bonito do Iguaçu, no 

ano de 2010, na oportunidade participaram 1.500 o lema do encontro foi Mulheres 

cultivando as sementes e gerando vida. 

O 6° Encontro do 8 de Março aconteceu no Município de Marquinho, no ano de 

2011, este encontro que tinha como tema Mulheres dizem não ao agrotóxico e sim a 

vida, contou com a participação de 1.000 mulheres. 

O 7° Encontro do 8 de Março foi no Município de Laranjeiras do Sul, assentamento 

8 de junho, no ano de 2012, com lema do encontro era Mulheres lutando, organizando e 

cooperando para construir uma sociedade mais justa, que teve aproximadamente a 

participação de 600 mulheres. 

O 8° Encontro do 8 de Março foi no município de Quedas do Iguaçu, no ano de 

2013, com a participação de 1300 mulheres, e o tema foi A violência contra as 

mulheres. Este ano contou com a presença de companheiras da base do MPA das 

demais regiões do estado. 

O 9° Encontro do 8 de Março foi no município de Diamante do Sul, no ano de 2014, 

com a participação de 100 mulheres, com o tema Produção saudável nas Mãos das 

mulheres camponesas. 

 Vale ressaltar que neste ano, cerca de 200 mulheres participantes do encontro, 

fizeram uma luta contra os pedágios, abrindo a praça de pedágio da BR 277, próximo ao 
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município de Nova Laranjeiras, com objetivo de denunciar as formas de opressão e 

violência contra as mulheres, sejam estas físicas, morais, sexuais, a ofensiva do 

agronegócio no campo, com o uso abusivo de venenos e a intoxicação do meio 

ambiente a das pessoas, além de denunciar o preço do pedágio que no PR é o mais caro 

do Brasil impedindo o direito de ir e vir das pessoas. Também anunciamos a produção 

de alimentos saudáveis pelas camponesas. 

 

ESCOLA REGIONAL DE MULHERES DA VIA CAMPESINA: UM 

ESPAÇO DE FORMAÇÃO, INFORMAÇÃO E PROTAGONISMO DAS 

MULHERES 

 

A Escola Regional de Mulheres da Via Campesina, é fruto da reflexão das 

mulheres do MST e do MPA, quanto a necessidade de construção de um espaço 

coletivo direcionado a formação, informação de todas, despertando e fortalecendo a 

participação feminina nos diferentes setores dos movimentos, que vai sendo debatido 

durante as preparações dos encontros e 8 de Março e portanto, sendo um espaço criado e 

organizado pelas próprias mulheres que a partir de suas vivencias, definem essa 

construção pautada em suas necessidades e anseios. 

 A Escola tem por objetivo desenvolver o conhecimento por meio da formação 

com as mulheres, nas dimensões políticas e econômicas, alinhadas com a estratégia de 

organização regional (cooperação, agroecologia, auto sustentação...).  Assim como, 

estabelecer um espaço de identificação de lideranças que favorece o intercâmbio de 

saberes, tendo em vista a participação, autogestão e organização das mulheres. 

Fortalecer a organização do Coletivo de Gênero, com formação de companheiras dos 

grupos produtivos das áreas, e das comunidades, além de mulheres e jovens lideranças 

comprometidas em construir ações de luta das mulheres na região, dentre as quais 

destacamos as mobilizações regionais do 8 de março que em 2015 comemoram 10 anos. 

Sua constituição tem como ponto de partida: 

1. Não ser curso(s) teóricos. Articular a formação desde processos concretos de 

organização, autogestão, leitura e análise da realidade, organização da ação 

nos locais; 

2. Dar o caráter de turma, consolidar um processo de formação que é contínuo. 
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3. Vivenciar processos organizativos, em que as mulheres possam discutir o 

método de direção. Envolver as mulheres no método de formação, na divisão 

dos trabalhos, nas dinâmicas do Centro, das áreas de reforma agrária e 

comunidades camponesas; 

4. Caráter do Tempo Comunidade com tarefas concretas, como a participação 

em atividades de luta, seminários, encontros, e de organização local, trabalho 

de base; além da retomada das histórias de vida. 

5. Os grupos indicarem as mulheres que participarão da Escola de Mulheres. 

Em sua concepção propôs como em sua concepção a Auto-organização da turma 

com as quais acontece o processo de formação orientando –se pelos elementos a seguir: 

1. Organicidade da turma: NB (formação, Nome e Palavra de Ordem), 

Coordenação, Identidade da Turma, Equipes de Serviço (divisão de tarefas, 

direção/coordenação, responsabilidade, profissionalismo;) Princípios e 

Normas do MST e MPA; 

2.   Construir a organização para as etapa ocorrerem em áreas do MST e do 

MPA. 

3. Comprometer o grupo com parte da sustentação da etapa 2 – Gestão 

Econômica; 

4. Encaminhar o processo de sistematização das histórias de vida 

5. Continuar as práticas das etapas anteriores, aprofundando-as (definir nome 

da turma, símbolos da turma...); 

6. Articular com História da luta pela terra e da luta das mulheres nos 

processos históricos; 

 

 A primeira turma inicia no ano de 2012 e sua proposta se constrói com a 

formação em 3 etapas de 2 dias cada, alternando com ações de tempo comunidade, onde 

as mulheres colocam em praticas os temas debatidos durante a etapa por meio de 

atividades concretas. Outra característica é a itinerancia nas áreas de acampamentos, 

assentamentos e comunidades camponesas, o que possibilita a ampliação do 

conhecimento e a troca de experiências entre mulheres e comunidades.  
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1º Turma da escola de mulheres 

 

 Em 2013 a segunda turma propõe a continuidade das discussões feitas na turma 

anterior, além de definir que a participação seria das mulheres das comunidades 

inseridas em processos de luta e enfrentamentos contra as opressões, ou seja, já em 

caminhadas na militância.  

 Em dezembro de 2014, concluímos 3ª turma da Escola de mulheres, e sua 

trajetória foi marcada por reflexões muito significativas quanto as formas de violências 

contra as mulheres, desde a luta de classes, o modo de produção capitalista e a 

exploração das mulheres.  

 
3 ª Turma da Escola de mulheres 

 

Muitos foram os temas dialogados durante a consolidação das 4 turmas da 

Escola de mulheres, sendo estes: 

- O Papel do Trabalho e da Organização na Formação Humana: Teoria dos Desvios 

Ideológicos, a partir das Formas artesanais do Trabalho; O trabalho e a mulheres na 

agricultura; 
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- Organização e História dos Movimentos Sociais e a participação das mulheres nesses 

processos.  

- Relações de gênero em geral, compreender o que é gênero a partir do olhar da nossa 

realidade, relações pessoais, da família e da sociedade; a divisão social do trabalho; 

dentro das organizações sociais; relações sexistas e as desigualdades presentes no 

cotidiano da luta; a distribuição e o exercício do poder dentro das organizações 

populares; 

- Como avançar na construção de novas relações de gênero, no âmbito particular; nas 

organizações sociais e na luta de classes; 

- A importância da participação da mulher para emancipação;  

- Sementes e Soberania Alimentar; As mulheres e a produção da vida; Cooperação e 

Cooperativismo (entre as pessoas, grupos produtivos; no MST; no MPA; de 

Mondragon; no capitalismo...); 

- Método de Trabalho de Base e da Organização Popular; A produção no Centro de 

Nossas Ações (O Desafio da Organização dos Assentamentos, dos territórios); 

Introdução do tema da violência, relacionar com a organização dos assentamentos e a 

forma de organização da vida. 

- Oficinas práticas: Homeopatia; Produtos de higiene pessoal com ervas medicinais; 

Corpo e arte: dança, música, poesia, teatro, artes visuais; Novas Empresas Sociais – 

cooperação e empoderamento de mulheres; Sementes e alporquia; Produção de mudas e 

plantas medicinais; Destilados e plantas medicinais; Horta mandala, relógio, aspiral. 

- As diferentes formas de violência na vida diárias das mulheres, ausência de 

espaços de decisão, invisibilidade e reconhecimento do seu trabalho, a vida no campo e 

o compromisso ecológico; 

- Atividades Culturais 

 Em 2015, diante da conjuntura de retomada da luta pela terra na região e a 

consolidação do Acampamento Herdeiros da Terra de 1º de maio, se materializa uma 

nova proposta para a organização da 4ª turma da escola de mulheres. Devido a demanda 

de formação das mulheres do Acampamento é que o coletivo regional de mulheres 

redefine as características dessa turma. Se consolida uma turma composta em sua 

maioria por companheiras do Acampamento, 5 mulheres do MPA, 3 do Recanto da 
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natureza. O objetivo desta escola busca atender as demandas das mulheres, e na 1ª etapa 

os debates são sobre agroecologia (agroflorestal). A proposta é que nas próximas etapas 

se discutam os temas voltados ao machismo e aos tipos de violência que oprimem as 

mulheres. 

 

 

 
4º Turma da Escola de mulheres 

 

A escola tem despertado as mulheres quanto a importância de sua inserção nos 

diferentes espaços aos quais estão inseridas. Vejamos o que Deoseli camponesa do 

município de Porto Barreiro, na fala sobre a importância da escola de formação: 

 

Eu só meio quieta, no começo não me sentia a 

vontade pois não conhecia como era. Agora com o 

apoio das companheiras e na escola no MPA tenho 

aprendido muito, antes eu nem sabia o que era 

latifúndio ficava até sem jeito, agora já to falando 

pras vizinhas daquilo que agente aprende e elas 

precisam ir também. (Deoseli, 2º turma da escola, 

grupo produtivo de mulheres de Porto Barreiro, 

2014). 

 

  

Para Simone, Sem terra do acampamento Herdeiros da terra de 1° de Maio, a 

escola de mulheres é significada como um espaço importante: 

 

Um espaço onde as mulheres se sentem realmente 

mulheres, isto estava perdido nas mulheres. Não 

participavam devido a questões de serem casadas, 

terem filhos, também porque não entendem o que 
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significa o tema gênero. Elas vêm com outro 

pensamento e acabam descobrindo ali o valor e o 

quanto é importante esse espaço de formação. Os 

temas condizem o que é a realidade e mostra 

alternativas para se mudar isso, tanto quanto a 

liberdade de expressão, a questão da violência. 

Machismo, agroecologia, temas que envolvem e 

fazem com que as mulheres debatam isso nas suas 

comunidades e a mudar seus próprios pensamento e 

atitudes (2015). 

 

Diante destes depoimentos podemos perceber que a escola se consolida como 

um espaço de troca de saberes, experiências de vida, despertar de relações de 

companheirismo, amizade. Que a formação pode ser efetivada nos diferentes espaços e 

diferentes contextos e realidades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É necessário ressaltar que essas ações tiveram apoio em uma parceria entre 

Mundukide e MST, as quais se materializaram nas contribuições da formação das 

mulheres e apoio financeiro que permitiu a execução de todas as ações realizadas pelo 

coletivo de mulheres na região. 

Os resultados dessa organização estão materializados na consolidação do 

coletivo regional de Gênero, organização coletivos de mulheres nas áreas e de grupos 

produtivos de mulheres, inserção na comercialização em feiras, e por meio do acesso a 

políticas públicas como PAA e PNAE, além da participação das mulheres nas lutas e 

atividades formativas dos movimentos no estado do Paraná.  

As mulheres também tem se integrado nos demais coletivos do MST, 

qualificando os debates e pautando as discussões de gênero no interior do movimento. 

 Pensar a ampliação do conhecimento e a participação das mulheres nas lutas da 

classe trabalhadora, nos assegura a construção de novas relações sociais, baseada na 

igualdade de gênero, libertando os seres humanos das amarras do capitalismo, 

construindo o protagonismo e organização das  camponesas.   
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