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Enlaces Introdutórios

Por entender que a educação não está presente apenas nas escolas, institutos, faculdades e 

universidades. A educação está no cotidiano, na periferia, no centro, na feira, no quilombo, no 

terreiro, na aldeia, no acampamento e nos mais diversos espaços. Neste sentido, o artigo/ relato de 

experiência em questão tem como objetivo partilhar e problematizar as possibilidades de diálogos 

das temáticas Feministas, Raciais, Agrárias e LGBT’s em espaços de educação não formal, em 

particular, nos partidos políticos. Visando ainda, uma reflexão das dimensões pedagógicas e 

educativas dos partidos políticos.

Como lócus de reflexão trazemos a partilha do encontro de formação da Juventude de 

Articulação de Esquerda- JAE do Partido dos Trabalhadores – PT realizado no assentamento de 

reforma agrária Boa Sorte do Movimento Sem Terra, no município de Iramaia, Chapada 

Diamantina- Bahia

Dos dias 30/04 a 01/05 de 2011, no município de Iramaia – Chapada Diamantina Bahia –

assentamento Boa Sorte, estudantes da Universidade do Estado da Bahia- UNEB – Campus X e 

XIII -, Universidade Federal da Bahia - UFBA, Universidade Jorge Amado - UNIJORGE, 

Universidade Católica de Salvador - UCSAL, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, 
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Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, UNIME, Universidade Federal de Viçosa – UFV e 

convidados reuniram-se, com objetivo de discutirem políticas para juventude e os caminhos 

percorridos até o momento, nas diversas lutas empreendidas pelos movimentos: Feminista, Negro, 

Movimento Sem Terra – MST e Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis e Transgêneros-

LGBT’s.

A organização do encontro se construiu em Grupos de Discussão – GD’s específicos sobre 

temas como: Raça/Etnia, Feminismo, Reforma Agrária, LGBT’s e diálogo antiproibicionista, tendo 

a socialização em assembléia após os trabalhos.

As discussões foram entorno da formação/construção do Partido dos Trabalhadores - PT no 

Brasil, contexto histórico e conjuntura nacional na atualidade com relação ao governo e sua posição 

política atual. Debates sobre os movimentos sociais e as lutas empreendidas pelos movimentos, no 

passado e na atualidade, nesse momento contribuíram com os debates militantes e ex-militantes da 

União Nacional dos Estudantes – UNE e a Juventude de Articulação de Esquerda do Partido dos 

Trabalhadores – JAE/PT.

Diálogos Agrários

Antes de abordar as discussões acerca dos Grupos de Discussão – GD’s, cabe- nos aqui 

fazer uma breve abordagem do movimento que nos acolheu durante o nosso encontro, o Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra- MST.

A problemática das terras e territorial no Brasil se origina com a Lei de Terras, em 1850, 

onde se determinou a privatização das terras brasileiras (ARENHART, 2007). Neste sentido, o 

Estado passa a gerenciar a terra, expulsando populações tradicionais de seus territórios imemoriais, 

vendendo àqueles que podem comprá-la. Contudo, vale aqui ressaltar que este processo de 

apropriação das Terras e dos Territórios Tradicionais brasileiros não foi feito de forma passiva, 

surgindo vários movimentos de resistência pela chamada “democratização da Terra/Territórios”. 

Dentre estes movimentos, está o de Canudos em 1870, na Bahia e o Contestado entre 1912-1916 em 

Santa Catarina. Movimentos estes construídos por homens, mulheres, jovens, velhos e crianças 

negros (as), indígenas, brancos (as), ciganos (as), dentre outros grupos sociais/culturais e étnicos.
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O problema da Reforma Agrária foi se acentuando com expulsão de pequenos proprietários, 

com sobreposição de Territórios Indígena e Quilombolas por fazendeiros e por criação de Unidades 

de Conservação Integral, negando a reprodução material e imaterial de populações indígenas e 

Quilombolas (como o caso dos Pataxó do Território Kaí-Pequi, Município do Prado/Bahia). A este 

processo soma-se o êxodo rural dos assalariados no campo e arrendatários, forçado pela 

mecanização e pela monocultura, gerando no final da década de 1970 um crescente desemprego nas 

cidades. É neste cenário que em 1981 os movimentos camponeses começam a organizar os 

primeiros encontros entre suas lideranças, organizados pela Comissão Pastoral da Terra – CPT, 

ocorrendo em 1984, o Primeiro Encontro Nacional dos Sem – Terra em Cascavel, Paraná, onde foi 

formalizado a fundação e a organização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem – Terra no 

Brasil. Nesta esteira, o MST se autodefine como um movimento social de caráter sindical, popular e 

político. Sindical porque luta pela terra para resolver o problema econômico das famílias; popular 

porque é abrangente e luta por reivindicações populares, e político por querer contribuir para 

mudanças sociais (STÉDILE; FREI SÉRGIO, 1993).

Diálogos de Gênero, Feministas e Raciais

Quanto aos grupos de trabalhos, daremos maior ênfase, as discussões sobre gênero e 

sexualidade. No GD de mulheres uma das primeiras indagações foi; porque as meninas usam rosa e 

os meninos usam azul? Bola ou boneca? A partir deste e de outros questionamentos, fomos 

desenvolvendo uma análise histórica de como os homens são ainda quando crianças, preparados 

para os espaços públicos e as mulheres sempre voltadas aos espaços privados.

Nesta perspectiva Perosa (2006) nos diz:

Aprende-se na escola uma concepção do masculino e feminino que possibilita 
julgar natural que meninos e meninas desenvolvam determinadas competências, 
habilidades e sensibilidades. Aprende-se também que ocupamos uma posição na 
hierarquia social, o que nos permite aceitar as diferenças sociais (PEROSA, 2006, 
p. 89).

Dentro destas discussões sobre a presença das mulheres nos espaços, foi aberta uma ressalva 

de discussão do papel das mulheres negras. Neste sentido, ficou evidenciado que as mulheres negras 

historicamente ocuparam os espaços públicos antes das mulheres brancas, durante o processo de 

escravidão iam para as ruas como escravas de ganho, quando alforriadas com seus tabuleiros e os 

mais diversos trabalhos desenvolvidos para garantirem o sustento dos filhos. Por outro lado, a 
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escravidão colocou a mulher numa condição diferenciada no Brasil, a de objeto sexual, um corpo 

infértil – no sentido de ser a mãe dos filhos do patrão é claro – as “mulatas” só lhes serviam na 

cama, violentadas sexual e psicologicamente. A luta das mulheres negras começou, muito antes das 

brancas iniciarem suas discussões sobre feminismo e a reclamarem seus direitos enquanto pessoa, 

cidadã, enquanto mulher.

No GD ainda foi salientado que a temática do feminismo é na maioria das vezes motivo de 

preconceito, pois se têm a idéia de que ser feminista é ser contra os homens ou sua posição, quando 

na verdade a luta feminista é pela equidade, o equilíbrio entre as partes, para que as mulheres, 

ocupando os mesmos cargos que os homens, políticos ou não, possam ser valorizadas e 

remuneradas de acordo com sua capacidade intelectual e profissional. Nos diálogos ficou bastante 

evidente a pluralidade de idéias durante os comentários, pois estavam presentes, meninas 

heterossexuais, bissexuais e homoafetivas, sendo possível constatar também como é perceptível o 

medo de falar das mulheres em determinados espaços, como a fragilidade feminina socialmente 

construída ao longo da história, contribuiu para a permanência das mulheres em lugares pré-

estabelecidos dentro da sociedade.

Destacamos ainda no recorte racial, a exclusão da mulher negra da maioria dos debates 

feministas, pois enquanto as mulheres brancas estavam na sala discutindo o feminismo, as negras 

estavam na cozinha cuidando da comida, da casa, da roupa. Na finalização do GD uma colega 

expressou emocionada, que infelizmente pobreza no Brasil tem cor e gênero, é negra e é mulher. 

Acerca deste ponto, Silva (2009) nos coloca que:

[...] a combinação entre sexismo e racismo perpetua a legitimação da mulher negra 
como serviçal, doméstica e mulata, não levando em conta o papel da mulher negra 
na luta da resistência cotidiana, na liderança das religiões de matrizes africanas, nas 
escolas, na comunidade, no protagonismo e autonomia de suas vidas. (SILVA, 
2009, p. 6).

Diálogos LGBT’s

No GD LGBT foi abordado que a orientação sexual é fator determinante para a luta atual, o 

GD iniciou com a lembrança das lutas do movimento LGBT, sendo relembrado os primeiros grupos 

que se manifestaram em favor da causa LGBT, destacando o grupo SOMOS, um dos primeiros 

coletivos a ser reconhecido no país, que começou a ganhar visibilidade por suas ações políticas em 
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prol dos direitos dos cidadãos LGBT, por volta da fundação do Partido dos Trabalhadores. 

Evidenciando que o Partido dos Trabalhadores – PT também foi e é construído por LGBT’s.

Durante o GD foram pautadas as conquistas alcançadas até o momento pelo movimento 

LGBT, e compartilhamos as experiências de cada lugar, dos coletivos e grupos que discutem a 

temática nas universidades e nos diversos espaços. Percebemos o quanto precisamos da união e 

articulação dos grupos, pois a luta do movimento LGBT é cotidiana, no sentido de politização de 

nossas rotinas na conscientização dos cidadãos, nas discussões dentro e fora dos espaços 

acadêmicos, na luta contra o preconceito e discriminação de gênero, orientação sexual e identidade 

sexual.

No GD, que teve a participação não apenas de homoafetivos (as), a questão da homofobia na 

escola se tornou um mote de discussão. A suspensão do Kit contra a homofobia foi um dos pontos 

de reflexão. Neste sentido, educadores (as) escolares e populares e educandos (as) refletiram a 

necessidade do diálogo da homofobia nas escolas. Para tanto, ficou evidenciado a necessidade de 

políticas públicas no que se refere à inserção da temática nos currículos e Projetos Políticos 

Pedagógicos – PPP das licenciaturas e demais cursos de formação de professores. Sendo este um 

espaço de construção cotidiana, onde a construção e o fortalecimento dos coletivos universitários de 

gêneros e sexualidades são de fundamental importância.

Enlaces Finais

Falar desta experiência de formação partidária nos remete a conceber os partidos políticos 

enquanto espaços educativos. Entendendo este espaço, enquanto lócus da ação, da comunicação e 

mobilização social (ARENDT, 2008). 

Neste sentido, os partidos políticos como instâncias de representação popular tecem em seus 

cotidianos inúmeras e diversas lutas. Nesta esteira, as lutas são problemáticas refletidas e estudadas 

pelos (as) filiados (as), alguns (mas) desses (as) de movimentos sociais que dentro destes partidos 

disputam no poder a construção de políticas públicas para o segmento que defende e levanta 

bandeira.

É nesse diálogo que os partidos políticos passam a serem espaços pedagógicos, promovendo 

discussões e estudos acerca de cada problemática vivenciada pelo (a) filiado. Nesta perspectiva, este 
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relato de experiência nos faz perceber que mesmo diante de severas e muitas vezes justas críticas, 

os partidos políticos são dispositivos de construção de saberes, espaços educativos de organização 

coletiva e popular.
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