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Pra mudar a sociedade  

Do jeito que a gente quer 

Participando sem medo de ser mulher 

Porque a luta  

Não é só dos companheiros 

Participando sem medo de ser mulher 

Pisando firme 

Sem medir nenhum segredo 

Participando sem medo de ser mulher 

Pois sem mulher 

A luta vai pela metade 

Participando sem medo de ser mulher 

Fortalecendo os movimentos populares 

Participando sem medo de ser mulher 

Na aliança operária e camponesa  

Participando sem medo de ser mulher 

Pois a vitória vai ser nossa com certeza 

Participando sem medo de ser mulher 

(Letra da música “Pra mudar a sociedade”) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir o processo de formação político-

ideológico de um determinado sujeito até os dias atuais: as mulheres trabalhadoras 

rurais da microrregião do Brejo Paraibano. No Brejo da década de 1980, as mulheres 

trabalhadoras rurais ganham visibilidade através de dois movimentos específicos: o 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Brejo (MMB) e o Movimento de 

Mulheres Trabalhadoras da Paraíba (MMT/PB). Esse período é retratado pelo brutal 

avanço do sistema capitalista no espaço agrário paraibano através da monocultura da 

cana-de-açúcar e refletiu na expropriação e exploração dos camponeses e trabalhadores 

rurais da região. Em resposta, a classe trabalhadora do espaço agrário paraibano e os 

camponeses reorganizam-se através de determinadas representações de classes: os 

sindicatos rurais, as pastorais rurais e os movimentos sociais. Nesse processo de 

reorganização da classe trabalhadora rural, as mulheres trabalhadoras rurais do Brejo 

paraibano identificam a emergência do debate acerca das condições e das demandas 

específicas do gênero feminino nesses espaços políticos e na sociedade capitalista, que 

as colocam em dupla opressão: a de mulher e trabalhadora. Para compreender esse 

processo de formação do espaço agrário do Brejo paraibano e a organização das 

mulheres enquanto classe e gênero em dois determinados movimentos autônomos de 

mulheres (MMB e MMT/PB) foram importantes à utilização da metodologia de 

levantamento bibliográfico, documental e pesquisa participante. A pesquisa participante 

teve como principal objetivo compreender as principais atividades de formação e debate 

exercidos pelo MMT/PB junto às mulheres trabalhadoras rurais na atualidade. Para isso, 

foram necessários procedimentos metodológicos como entrevistas semiestruturadas, 

conversas informais, análises de documentos (cartilhas, pautas de reuniões, relatórios, 

folhetos, vídeos), arquivo fotográfico e pesquisa de campo. Com isso, pudemos 

constatar a emergência do MMT/PB em ainda trazer ao debate atual a condição de 

mulher e trabalhadora para as mulheres trabalhadoras rurais do Brejo paraibano e a 

necessidade de reavaliar as principais diretrizes de atuações do MMT/PB no processo de 

aglutinação dessas mulheres para a constituição e continuidade da luta do MMT/PB na 

Paraíba. 

Palavras-chaves: Espaço Agrário. Brejo Paraibano. Mulheres. Trabalhadoras Rurais. 

Movimento de Mulheres. 



10 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss the ideological process of formation of a particular subject to 

the present day: the rural women workers of the micro region at the ‘Brejo Paraíbano’. 

The ‘Brejo’ in the 80s, rural women workers gain visibility through two specific 

movements:  the Movement of Rural Women Workers from the ‘Brejo’ (MMB) and the 

(MMT / PB) Movement of Women Workers of Paraíba. This period is depicted by the 

brutal advance of the capitalist system in Paraiba agrarian space through the 

monoculture of sugar cane and reflected on the expropriation and exploitation of 

peasants and farm workers. In response, the working class of Paraiba agrarian space and 

peasants reorganize themselves through certain representations of classes: the pastoral 

rural, rural trade unions and social movements. In the process of reorganization of the 

rural working class, rural women workers of Paraiba Heath identify the emergence of 

the debate about the conditions and the specific demands of female politicians in these 

spaces and in capitalist society that put them at double oppression: the woman and 

workers. To understand this process of formation of the agrarian space at the ‘Brejo 

Paraiba’ and the organization of women as a class, and gender in two certain 

autonomous women's movement (MMB and MMT / PB) were important to the use of 

the methodology of bibliographic, documental and participatory research survey. The 

participatory research aimed to understand the main activities of training and debate 

exercised by MMT / PB with women rural workers today. For this, necessary 

methodological procedures as semi-structured interviews, informal conversations, 

analysis of documents (brochures, agendas of meetings, reports, brochures, videos), 

photographic archive and field research were. With this, we have seen the emergence of 

MMT / PB still bring in the current debate womanhood and working for rural women 

workers of Paraiba Heath and the need to reassess the main guidelines for performances 

of MMT / PB in the process of agglutination of these women for the establishment and 

continuation of the struggle of MMT / PB in Paraíba. 

 

Key words: Agrarian space. ‘Brejo Paraibano’. Women. Rural works. Women 

Movement. 
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INTRODUÇÃO 

 

Companheiras e companheiros, para ver as marcas que a violência 

deixa no ser humano, é só olhar para o rosto de uma mulher. Essa 
violência através da perseguição, dos maus tratos, do racismo deixam 

marcas profundas no ser mulher. Uma andorinha só não faz verão 

mas com muitas andorinhas o verão está pronto. Por isso, mulher, 
abre as portas, passa para a luta. Vai Lutar! E dá resposta a essas 

mulheres trabalhadoras lutando. 

 
Militante do MMT/PB 

Audiência Pública no município de Alagoa Grande/PB. Maio, 2014. 

 

 As relações assimétricas de gênero são produtos e processos sociais que 

fundamentam-se em ideias, valores e “papéis” definidos historicamente de forma 

desigual e hierarquizada para homens e mulheres. Comumente, as relações de gênero 

estão sustentadas em convenções sociais que atribuem para as mulheres um lugar 

específico: o privado.  

 No início da década de 1980, como reação a esta forma de controle social, um 

grupo de mulheres trabalhadoras rurais organizou-se na microrregião do Brejo 

paraibano com o objetivo de questionar e lutar tanto como trabalhadoras e camponesas 

como mulheres
1
. O Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Brejo (MMB) e o 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba (MMT/PB) surgem na Paraíba como 

dois movimentos autônomos de mulheres que questionam suas condições diferenciadas 

no processo de expansão do capitalismo na região do Brejo. 

 Historicamente a microrregião do Brejo paraibano caracterizou-se pelo 

monopólio do grande latifúndio monocultor da cana-de-açúcar, que reorganizou as 

relações de trabalho e produção da região. A exploração desses trabalhadores junto à 

expropriação camponesa da terra propiciou a emergência da organização da classe 

trabalhadora em espaços políticos de representação como os Sindicatos Rurais (STRs), 

as Pastorais Rurais (PRs) e os Movimentos Sociais no campo.  

 Nesse processo de territorialização por melhores condições de trabalho no 

espaço agrário e de luta por terra para nela trabalhar, destaca-se na região à participação 

das mulheres trabalhadoras rurais. As mulheres fizeram-se presentes nos espaços de 

representação de classe e passaram a ampliar sua consciência política na hora de 

                                                             
1 Acreditamos nos limites interpretativos da universalização do sujeito mulher, por isso nesta dissertação 

às mulheres às que nos referimos são aquelas que por serem trabalhadoras e camponesas falam dos 

lugares de onde partem na sociedade do trabalho capitalista e patriarcal. 
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colocar-se contra os mecanismos de exploração de classe que o capital exerce e contra 

as “convenções sociais” de gênero funcionais a este. 

 O objetivo desta pesquisa é entender como se construiu esse caminho no Brejo 

paraibano e as suas repercussões, tanto para a organização do trabalho na região quanto 

para à luta política das mulheres que o protagonizaram. Nossa trajetória inicia-se 

durante o Curso de Graduação em Geografia na UFPB junto ao Centro de Estudos de 

Geografia do Trabalho (CEGeT-PB) coordenado pela Profª. María Franco García. Em 

2009, concluímos a pesquisa monográfica intitulada “Questão Agrária e Movimento 

Sindical: As mulheres trabalhadoras rurais do munícipio de Alagoa Grande/PB”, que 

teve como objetivo compreender os significados e os sentidos que o sindicalismo rural 

apresentava na década de 2000 para as trabalhadoras do munícipio e apreender as 

implicações que a desigualdade de gênero tinham para essas mulheres na esfera da 

mobilização e representação política de classe. Constatamos que a ausência do debate 

sobre a realidade diferenciada de gênero no mundo público do trabalho e privado da 

vida, limitara qualquer processo de construção de consciência emancipatória para essas 

mulheres a partir da sua representação sindical.   

 A omissão de um debate interno propiciava que, na pauta de reivindicações da 

entidade sindical rural, questões que afetavam diretamente ás mulheres fossem omitidas, 

e paralelamente, que a sindicalização para essas mulheres não cobrasse sentido por não 

ter implicações concretas nas suas vidas. As consequências dessa omissão repercutiam 

também na organização do trabalho, da produção e da vida dos diferentes lugares onde 

essas mulheres se faziam presentes.   

 Esse trabalho monográfico nos possibilitou refletir sobre as relações assimétricas 

do gênero e seus rebatimentos na vida das mulheres e das suas famílias, por meio delas 

nos espaços da esfera pública, como os sindicatos rurais, e na esfera privada como é o 

lar. Sobre isso, Nobre e Faria (1997, apud Campos, 2011) afirma que: 

 

As relações de gênero estruturam o conjunto das relações sociais e, 

portanto, não existe uma oposição entre questão das mulheres (que 
seria específica) e questão da sociedade (que seria geral). Os mundos 

do trabalho, da política e da cultura também se organizam conforme a 

inserção de mulheres e de homens, a partir de seus papéis masculinos 
e femininos. Portanto, não existe uma luta geral e depois uma 

específica, mas em todas as situações que queremos modificar, temos 

que considerar a superação das desigualdades entre homens e 

mulheres (p.31). 
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 Entender como as relações de gênero se fazem presentes em todas as esferas da 

reprodução social, como afirma Oliveira (1995, p. 39) é “tentarmos localizar a mulher 

na cozinha ou na rua, na produção e na reprodução”, ou seja, “em todos os espaços ao 

mesmo tempo, pois em quaisquer dessas esferas as relações de gênero são construídas 

por homens e por mulheres”. 

 O Sindicato Rural e as Pastorais Rurais do Brejo paraibano consolidaram para 

essas mulheres à possibilidade de articularem-se em um espaço político diferenciado, 

em que conseguisse responder às suas demandas, enquanto mulheres e trabalhadoras 

rurais. Surgem assim os movimentos autônomos
2
 de mulheres da região do Brejo como 

o MMB e o MMT/PB.  

 Metodologicamente tentamos compreender os motivos que levam essas 

mulheres a mobilizarem-se e construírem espaços de representação política onde a 

condição feminina das trabalhadoras e camponesas é central. Procuramos entender as 

principais pautas de reinvindicações e, as transformações e as permanências das 

relações sociais no espaço público e privado cotidiano dessas mulheres após a sua 

participação nos movimentos sociais. 

Para isso, a Geografia nos auxilia a compreender os conflitos territoriais gerados 

a partir das relações de produção e reprodução social e o valor do trabalho imposto na 

vida do trabalhador na sociedade capitalista.  

As relações de gênero são um processo de construção social que surge através de 

ferramentas específicas na sociedade capitalista como: os caracteres simbólicos que 

determinam o gênero e a forma como o capitalismo se apropria disso para reforçar e 

explorar os papéis sociais e sua reprodução através do trabalho produtivo e reprodutivo. 

Geograficamente compreendemos as relações de gênero como processos sociais 

que participam da produção do espaço, sendo este socialmente produzido a partir do 

trabalho humano, de mediação entre a sociedade e a natureza.  

A compreensão de um espaço socialmente construído baseia-se nas relações 

sociais de produção determinadas pelo modo de produção e, portanto, da sociedade 

histórica por ele condicionada. Se as relações sociais de produção são os elementos 

                                                             
2 Essa compreensão de autonomia é caracterizada pela emergência que essas mulheres têm em articular as 

demandas específicas de gênero e de classe para a mulher trabalhadora rural. Esses debates não eram 

contemplados nos espaços políticos de representação de classe, como os STRs e as PRs, A luta das 

mulheres trabalhadoras rurais na forma de organização social como o movimento autônomo de mulheres, 

não descaracterizava a bandeira de luta da classe trabalhadora, mas colocavam na centralidade da luta de 
classes a forma diferenciada que o capitalismo se apropria da condição de mulher nas relações sociais e 

de produção. 
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fundantes da construção do espaço, ou seja, das formações espaciais, as contradições 

nos territórios são expressões concretas das contradições da sociedade capitalista e dos 

seus valores sociais. O desenvolvimento desigual do capitalismo no campo tem causado 

no decorrer da história agrária do Brasil conflitos sociais. A conflitualidade no campo 

define a geografia dos embates e das resistências. O MMB e o MMT/PB surgem nesse 

processo como uma forma de resistência e luta política que amplia significativamente o 

sentido da conflitualidade social.  

As relações de poder que contextualizam a emergência do MMB e do 

MMT/PB revelam aquilo que Raffestin (1993) destacava na sua compreensão de 

território: 

 

[...]o poder exercido por pessoas ou grupos sem o qual não se define o 

território. Poder e território, apesar da autonomia de cada um, vão ser 
enfocados conjuntamente para a consolidação do conceito de território 

(1993, apud Bordo, 2006, p. 2-3). 

 

As relações de poder exercidas em determinado território, são para 

Fernandes explosões da: “[...] conflitualidade que é concebida como um conjunto de 

conflitos que constitui um processo gerador e indissociável do desenvolvimento na 

disputa territorial” (2008, p. 283).  

Essa “disputa territorial” é entendida segundo Eduardo (2006) a partir da 

compreensão ampliada do território: 

 

O território, seja em suas dimensões mais objetivas (política e 

econômica) ou em sua dimensão cultural, mais subjetiva, é sem 
dúvida produto do trabalho humano. Mas do trabalho humano 

coisificado. Por isso que o sistema territorial é a um só tempo, 

contraditório, desigual e combinado (2006, p. 192). 

 

Se o território é fruto das relações sociais e estas são relações de e entre poderes, 

as relações sociais de gênero formam parte de um processo de opressão de um gênero 

pelo outro. 

No Brejo paraibano discutimos toda e qualquer relação de poder expressas 

territorialmente a partir da organização das mulheres trabalhadoras rurais. Para isso, 

procuramos levantar referências bibliográficas sobre a dinâmica produtiva da 

microrregião e as relações de trabalho que configuravam esse espaço no decorrer do 

tempo.  
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Para analisar a formação e atuação do MMB e do MMT/PB foi importante 

acessar ao acervo particular de ambos os movimentos e realizar esse trabalho demandou 

muita dedicação já que tais documentos encontram-se fragmentados e desordenados, 

pela falta de um espaço específico do atual MMT/PB para arquivá-los. Porém, durante 

nossos trabalhos de campo conseguimos ter acesso a cartilhas, relatórios, fotografias e 

panfletos da mobilização das mulheres, que nos auxiliaram na caracterização das pautas 

de reinvindicações da construção histórica do movimento. 

Entrevistas semi-estruturadas, conversas informais, acesso à vídeos durante os 

trabalhos de campo nos municípios de Alagoa Grande e Guarabira possibilitaram a 

reflexão sobre o trajeto percorrido dos movimentos desde a sua formação até a 

atualidade.  

O trabalho de campo onde pudemos acompanhar às atuais atividades do 

MMT/PB junto às trabalhadoras rurais foi de extrema importância e muito 

enriquecedora para nós. Durante 2012 à 2014, acompanhamos reuniões de coordenação 

no SEDUP – Guarabira e no STR Alagoa Grande; manifestações públicas como à de 

dezembro/ 2012 no município de João Pessoa sobre o combate à violência e 

impunidade; audiências junto aos poderes estaduais e municipais em maio/ 2014 no 

município de Alagoa Grande; rodas de diálogos promovidos pelo SEDUP em Guarabira 

no mês de março/ 2014 para discutir às formas de violência contra a mulher e as 

principais reinvindicações; formações como o I Seminário Mulher e Políticas Públicas 

em setembro/ 2013. Essas atividades nos ajudaram a refletir sobre as demandas atuais 

de reinvindicações dessas mulheres trabalhadoras rurais. 

Esse caminho teórico metodológico nos levou à construção deste texto que 

apresentamos em três capítulos e nas considerações finais: 

No Capítulo I, apresentamos resumidamente o processo de formação do espaço 

agrário paraibano, especificamente da microrregião do Brejo paraibano. O Brejo foi o 

palco das principais lutas por terra da classe trabalhadora rural no estado, por isso foi 

preciso debruçar sobre as relações de trabalho e as produções históricas dessa região. O 

controle social e territorial do Brejo estava na mão de um grupo de usineiros e 

fazendeiros conhecido como “Grupo da Várzea”, extremamente violento contra os 

trabalhadores rurais e camponeses. Os camponeses e trabalhadores rurais apoiados pela 

Igreja e alguns sindicatos, se viram na necessidade de se mobilizar e fazer frente à 

exploração, expropriação e violência. Surgem assim às primeiras formas de organização 
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e mobilização de classe na região, raízes históricas dos movimentos autônomos de 

mulheres do Brejo.  

No Capítulo II, apresentamos o processo histórico e suas contradições no 

processo de construção do movimento autônomo de mulheres do Brejo. As mulheres 

que fundaram essa entidade, tanto na Igreja como nos sindicatos rurais, tinham a 

limitada compreensão das necessidades específicas das mulheres trabalhadoras rurais do 

Brejo, diante da exploração capitalista e da opressão de gênero. Analisamos, neste 

momento, o movimento social de mulheres e suas influências feministas que deram a 

visibilidade para a situação de desigualdade na que as mesmas se encontravam e 

atualmente ainda se encontram. Apresentamos aqui o processo de formação do 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Brejo (MMB) e o Movimento de 

Mulheres Trabalhadoras da Paraíba (MMT/PB). Conseguimos identificar que a partir da 

participação social as mulheres trabalhadoras rurais do Brejo paraibano rompem com as 

principais entidades de classe e suas formas de representação como os Sindicatos Rurais 

e a Igreja, formando um movimento autônomo específico com o intuito de responder as 

suas principais demandas. 

Finalmente no Capítulo III, apresentamos o processo de resistência e as 

transformações que as mulheres do MMT/PB enfrentam na sua luta cotidiana, à luz das 

transformações do mundo do trabalho e da hegemonia da ideologia de gênero 

contemporânea.  

Por último apresentamos as considerações finais desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

1 ESPAÇO AGRÁRIO E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DOS 

TRABALHADORES RURAIS: A SINGULARIDADE DO BREJO PARAIBANO 

 

A região Nordeste apresenta desde as suas origens uma alta concentração 

fundiária. O caráter comercial da agricultura, desde o início da colonização, foi segundo 

Andrade (1998) responsável por essa particularidade. Para este autor, a manutenção 

dessa elevada concentração, inclusive sua ampliação, deveu-se já na contemporaneidade 

à proteção às grandes lavouras pelo Estado e ao “completo desprezo às lavouras de 

subsistência” (p. 52).  

 No Nordeste, as relações de produção na terra acontecem através de um 

camponês e de um campesinato heterogêneo. Smith (1990, apud Monteiro, 2013) 

garante que contrapondo o acesso a terra por meio do sistema de sesmarias, se tornava 

difícil para os camponeses pobres vencer os obstáculos burocráticos de acesso a terra 

por meio da posse (p. 47). A agricultura camponesa origina-se no Nordeste através de 

três elementos técnicos, sociais e étnico-raciais, como diz Monteiro (2013)
3
: 

 

a) a contribuição das técnicas de cultivos dos indígenas, que 

estabeleceram trocas de saberes após sua destribilização e aldeamento 

com outros camponeses; b) os camponeses pobres que firmaram 
relações de moradia, assujeitamento e meação com os proprietários de 

grandes terras, e de engenhos de açúcar, essas relações de 

subordinação possibilitaram a produção de uma agricultura voltada 
para o consumo das famílias camponesas e para sustentar as fazendas 

escravistas; c) o estabelecimento de vaqueiros e escravos libertos em 

terras livres fora do circuito da platation ou dentro dos interstícios das 

grandes fazendas (p. 48) 

 

O processo de formação do espaço agrário paraibano ocorreu por meio da 

conquista do território e sua ocupação efetiva por meio de um sistema de exploração 

colonial que atendesse aos interesses da metrópole colonizadora. Assim, o cultivo da 

cana-de-açúcar ficou concentrado no Litoral e a pecuária estendeu-se pelo Agreste e 

pelo Sertão. O resultado dessa divisão regional foi à especialização na Zona da Mata 

para a produção de açúcar e derivados da cana e à especialização do Agreste e do Sertão 

na criação de gado e na produção de gêneros alimentícios. 

                                                             
3 Não é nosso objetivo aprofundar essa relação do camponês e das relações de campesinato na pesquisa, 
mas a importância desses sujeitos no processo de organização do trabalho e na apropriação do capital por 

essas relações. 
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Para Monteiro (2013), o processo de ocupação do espaço paraibano reproduz a 

lógica de expansão mercantil própria da colonização europeia, que também foi 

configurado pelas: “necessidades e a dinâmica do próprio capital, com o extermínio e 

expropriação dos povos indígenas”.  

Esse processo de subordinação do espaço agrário paraibano ao capital, fez com 

que os povos nativos se sujeitassem à lógica mercantil colonizadora, desde os 

primórdios da ocupação do território. No entanto, a convivência entre índios e 

colonizadores acontece de forma tranquila, sem muitos conflitos, principalmente no 

período da extração do pau-brasil, pois a lógica social indígena não foi colocada em 

risco de imediato. Porém, com a introdução da monocultura canavieira no Litoral, a mão 

de obra indígena já não servia para a implementação da nova cultura agroexportadora, 

pois os povos indígenas não concebiam a lógica do trabalho exaustivo e da 

monocultura. Tal motivo fez com que se iniciassem os grandes conflitos entre 

colonizadores e nativos, o que resultou em um quase extermínio dos povos indígenas na 

região e a substituição deles pela mão de obra negra e escravizada e capturada na 

África. 

Para Moreira e Targino (1997): 

 

[...] à medida em que o sentido da colonização evoluiu para a 
apropriação da terra e para a sujeição do nativo, este reagiu. A reação 

dos indígenas à subordinação da sua terra e do seu povo ao processo 

colonizador constituiu a primeira forma de luta pela terra que teve 

lugar na Paraíba (p.28).    

 

Hoje, podemos afirmar que o espaço agrário da Paraíba está sob o predomínio da 

cana-de-açúcar no Litoral, todavia ele é resultado de processos de organização do 

trabalho e da produção diferenciada no tempo. Moreira e Targino (1997) diferenciam 

em três fases diferentes: 1) A fase inicial, a partir do século XVIII, quando o espaço 

agrário é dominado pelos Engenhos, caracterizado pela produção destinada ao mercado 

externo, com a divisão de terras em grandes unidades produtivas com base no trabalho 

escravo. Neste primeiro momento, o processo de organização na microrregião 

geográfica do Brejo se deu a partir da produção de culturas de subsistência com intuito 

de abastecer os vaqueiros de passagem para o Litoral, vindos do Sertão e vice-versa, 

com o seu gado; 2) A fase intermediária, do fim do século XVIII e meados do século 

XIX, temos os Engenhos Centrais - que eram unidades produtoras de açúcar. Nesta 
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segunda fase, o Brejo paraibano, além da produção das culturas de subsistências, 

desenvolvem-se outras culturas agrícolas que ganhavam importância no cenário 

econômico estadual, como algodão, cana-de-açúcar e café; 3) Por fim, surgem as Usinas 

de Açúcar, a partir da primeira metade do século XX, voltadas para a produção de 

açúcar com a mesma função fabril dos engenhos centrais, mas exercendo atividades 

agrícolas. Nesta última fase, a região brejeira depara-se com a derrocada da cultura 

cafeeira em 1921, com a retomada da cana-de-açúcar e introdução do Sisal. Somente no 

final da década de 1950 e início da década de 1960 que as Usinas dominam o processo 

produtivo na região até hoje. 

Em função dessa divisão territorial do trabalho na mesorregião do Agreste e, 

consequentemente no Brejo a organização do trabalho e produção deu-se como base a 

agricultura camponesa iniciada em 1780. Como foi destacada nas fases sistematizadas 

por Moreira e Targino (1997), essa agricultura de autoconsumo foi marcada por 

períodos de predominância de culturas como o algodão, a cana-de-açúcar, o café e o 

sisal.  

O Brejo paraibano, enquanto microrregião do Agreste tem como característica o 

fato de ser uma área que constituiu uma grande importância na economia agrária da 

Paraíba e como desdobramento uma reformulação da classe trabalhadora e os seus 

processos de resistência. 

 

1.1 O Brejo: ocupação do espaço agrário, relações de trabalho e produção 

 

Os municípios que compõem o Brejo paraibano constituem-se por oito 

municípios, são eles: Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, Borborema, 

Matinhas, Pilões e Serraria. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o Brejo possui 1.202 Km
2
, equivalente a 2,2% do território paraibano. O 

município de Alagoa Grande é o que ocupa maior parte territorial da microrregião do 

Brejo com 29%, seguido por Bananeiras com 21%. Já Borborema e Pilões são os 

municípios com menor expressão territorial ocupando, respectivamente, 3% e 5%.  

 O território da microrregião geográfica do Brejo paraibano corresponde a uma 

faixa alongada - no sentido Norte-Sul - da frente oriental do Planalto da Borborema, 

compreendida entre a depressão sublitorânea e a superfície dos cariris. Vale destacar 

que a passagem da depressão para o planalto, nessa área, dá-se de forma abrupta. As 
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altitudes passam de um patamar próximo dos 200m e atingem cerca de 600m em poucos 

quilômetros (GONDIM, 1999). 

Desde o ponto de vista físico-climático, segundo Moreira & Targino (1997) 

estamos diante de: 

 
[...] um brejo de altitudes de encostas voltadas para ação dos ventos. O 

relevo e a posição geográfica da região contribuem para a ocorrência 
de um clima úmido, solos férteis e uma hidrografia perene, condições 

estas muito favoráveis ao desenvolvimento da agricultura (p. 84-85). 

 

Essa localização é considerada por Cardoso (1993) privilegiada, já que permitiu 

a formação de vales úmidos, profundos e acidentados, com um índice de pluviosidade 

superior à média do estado, além de solos férteis e aptos para cultivo agrícola.  

 Um dos elementos importante para se compreender a dinâmica atual da 

microrregião do Brejo é a ocupação e o uso do espaço agrário e a organização do 

trabalho e da produção, mesmo sendo difícil temporalizar as culturas predominantes na 

região, já que esta é caracterizada por cultivos diversos em um mesmo período.  

O espaço agrário brejeiro é delimitado, principalmente, por relações sociais 

atreladas ao cultivo da cana-de-açúcar, o que nos remete a uma estrutura social e 

política determinada pelas relações sociais que esta cultura materializa no espaço, como: 

concentração fundiária, alta exploração do trabalho assalariado, expropriações dos 

camponeses e o surgimento de oligarquias políticas e econômicas rurais.  

O processo inicial de ocupação do espaço agrário brejeiro esteve relacionado à 

atividade de autoconsumo. A agricultura que era praticada ao entorno dos currais 

criados para o pouso do gado em trânsito do Litoral ao Sertão e/ou do Sertão ao Litoral 

e o cultivo de alimentos era destinado para o abastecimento dos vaqueiros. Com as 

feiras de gado esses “entrepostos”, acabaram por se transformar em núcleos de 

povoamento (MOREIRA e TARGINO, 1997). A base da organização do trabalho e da 

produção era então, familiar, distribuída em pequenas propriedades. 

Segundo Almeida (1980), o cultivo do algodão no ano de 1817, era a base 

econômica da então vila de Areia e do Brejo. Segundo Moreira e Targino (1997), a 

expansão dessa cultura deu-se em todas as propriedades independentemente da sua área, 

sendo que o algodão era passível de cultivar-se associado com outras culturas, 

principalmente à lavoura de alimentos, destacando-se o feijão, o milho e a fava. Assim, 

podemos afirmar que, mesmo sendo a principal cultura econômica e tendo uma 
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ocupação territorial alta pela facilidade de cultivo associado, o algodão não reduziu, de 

forma significativa, a produção de alimentos no Brejo, não perdendo seu caráter 

diversificado de culturas. 

O domínio do algodão foi responsável pela expansão do povoamento, além da 

introdução do caráter comercial na região, graças ao processo de beneficiamento do 

mesmo ser controlado pelos comerciantes instalados no Brejo (MOREIRA e 

TARGINO, 1997).  

Durante a predominância da cultura do algodão, o trabalho organizou-se de duas 

formas: no início da produção se utilizou a mão de obra escrava, no entanto, como esta 

era escassa na região, passou-se ao trabalho assalariado. 

Segundo Gondim (1999), em meados do século XIX, o algodão foi perdendo 

lugar para a cana-de-açúcar, principalmente em Areia. Embora o algodão ainda tivesse 

grande importância na economia da região. Tal perda deu-se devido ao retorno dos 

Estados Unidos como grande produtor de algodão ao mercado internacional. É 

importante ressaltar, que foi durante a fase de produção algodoeira que os grandes 

produtores de algodão do Brejo acumularam um grande capital e tornaram-se capazes 

de investir posteriormente na produção de cana após o declínio da primeira cultura. 

Inicialmente, os Engenhos estavam direcionados para o cultivo em larga escala 

para a produção da rapadura, do açúcar mascavo e da aguardente. Essa produção 

demandou cada vez mais mão de obra na região e como solução iniciou-se o tráfico de 

negros africanos escravizados. Muitos deles rebelaram-se
4
 dando origem a conflitos 

entre proprietários. 

Desde 1820 até a década de 1920, o Brejo paraibano foi caracterizado por uma 

cultura economicamente hegemônica: a produção do café. Em 1892, segundo Gondim 

(1999), só no município de Areia registravam-se plantações de 400 mil pés de café que, 

juntamente com a independência financeira conquistada pelos agricultores cafeeiros, fez 

cessar a atividade rapadureira dos engenhos.  

Porém, a praga Cerocus paraybensis, conhecida como praga vermelha, foi 

propalado causador da extinção dos cafezais do Brejo. No entanto, não podemos afirmar 

que apenas o inseto foi o causador da derrocada dos cafezais Brejeiros, pois, segundo o 

                                                             
4 Ver mais em MONTEIRO, K. dos S. As mulheres quilombolas na Paraíba: Terra, trabalho e 

território. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, 

Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2013. 
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professor catedrático da então escola de Agronomia do Nordeste, (atual Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal de Campina Grande) - em seu artigo 

intitulado “Café, Açúcar e Agave” publicado no jornal O Século, edição de 12 de Junho 

de 1948, transcrito em Almeida & Almeida (1995) - os próprios exploradores do café 

são os responsáveis pelo seu desmantelamento. Eles provocaram o depauperamento dos 

terrenos, pela falta de tratos culturais, pela fugida do solo arrastado e pelas enxurradas 

sem que lhe pusesse à frente um obstáculo qualquer. 

Com a crise das culturas hegemônicas em seus respectivos momentos históricos, 

as relações de trabalho reconfiguram-se em ora assalariada e em ora não-assalariada 

(como morador de condição, meeiro, arrendatário, posseiro ou cambãozeiros).  

 A partir da década de 1920, com o fim da cultura cafeeira, a cana-de-açúcar 

ocupou o lugar de destaque na economia do Brejo paraibano, tendo a Usina Santa 

Maria, instalada em 1932 no município de Areia e a Usina Tanques S.A., inaugurada 

em 1927 em Alagoa Grande, como carros-chefes dessa nova reestruturação produtiva da 

região. 

 Concomitantemente ao reerguimento da cultura canavieira, incrementou-se na 

economia brejeira a lavoura do Agave Sisalana (Sisal) em 1940 e o Sisal tomou um 

grande destaque econômico devido ao seu alto valor no mercado externo, que perdurou 

até o final da década de 1950 e início de 1960, quando o Sisal entrou em declínio 

devido à introdução do fio sintético no mercado internacional e a concorrência do Sisal 

Africano. Vale ressaltar que a cultura do Sisal requer a utilização de mão de obra 

abundante, o que fez aumentar a condição de trabalhadores assalariados. 

 Com o declínio produtivo do Sisal, a cana-de-açúcar voltou a ocupar a posição 

de principal produto econômico da região do Brejo. Com isso, as Usinas garantiram a 

expansão da área cultivada da cana a partir do arrendamento ou compra de terras dos 

Engenhos, o que garantiu certa autonomia na produção de sua matéria-prima, escapando 

assim da dependência do fornecimento dos Engenhos.    

 A partir da década de 1970, a produção canavieira teve um aumento 

significativo, graças ao incremento do Governo Federal através do Programa Nacional 

do Álcool (PROALCOOL). O PROALCOOL tinha como objetivo incentivar o setor 

açucareiro, em todos os setores, a partir de incentivos fiscais, financiamentos e acesso a 

créditos. Tal iniciativa surgiu devido à desvalorização do açúcar brasileiro no mercado 

internacional, o que causou um desmantelamento da produção no Nordeste.  
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Moreira e Targino (1997) ressaltam ainda que a cana-de-açúcar não se expandiu 

apenas em termos de produção e área cultivada, mas teve sua importância no contexto 

da produção agrícola reforçada no período entre 1979 e 1983, quando um longo período 

de estiagem repercutiu negativamente sobre a atividade de lavoura, fazendo com que os 

agricultores substituíssem as culturas alimentares tradicionais pela cana. Outro fator que 

influenciou na expansão da cana foi à praga do bicudo, que avançou sobre os algodoais 

em alguns municípios do Agreste, levando os produtores rurais a transformarem campos 

de algodão em áreas destinadas à lavoura canavieira.  

Os principais impactos dessa expansão canavieira refletiram na economia 

estadual, onde a cana contribuiu para o aumento do valor da produção agrícola tanto dos 

tradicionais municípios canavieiros como daqueles em que se processou sua expansão 

recente; no emprego rural, onde esse impacto do PROALCOOL se fez sentir 

principalmente no crescimento do emprego sazonal; na base técnica de produção, onde 

o PROALCOOL também foi responsável tanto pelo número de máquinas, tratores e 

colhedeiras mecânicas, como pela intensificação do uso de fertilizantes e defensivos 

químicos utilizados na atividade canavieira; e na paisagem rural, ao integrar o Litoral ao 

Agreste e ao Brejo, a cana promoveu certa homogeneização da paisagem rural do trecho 

oriental do Estado (MOREIRA & TARGINO, 1997, p. 112-116).   

A partir das relações capitalistas no campo da região do Brejo, fez-se com que 

um número significativo de trabalhadoras e trabalhadores rurais vendessem sua força de 

trabalho aos grandes latifundiários ou pequenos proprietários, mas mantendo sua prática 

camponesa, plantando e colhendo culturas de primeira necessidade
5
. Durante a nossa 

pesquisa de conclusão de curso de bacharelado em Geografia no ano de 2009, 

constatamos tal afirmativa através de uma das falas das mulheres sindicalizadas do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Alagoa Grande, onde as mesmas afirmam 

seu “trabalho no roçado”, “na terra dos outros”
6
.  

Sobre essas relações de trabalho no campo, Oliveira (2001) afirma que: 

                                                             
5
  É importante ressaltar a necessidade que o capitalismo tem em apropriar-se dessas relações camponesas 

de produção, Paulino (2003) vai afirmar que: “os próprios capitalistas estão permanentemente envolvidos 

em dois processos distintos: na reprodução do capital, via trabalho assalariado e na produção de capital, 

através da sujeição da renda da terra. É através deste segundo mecanismo que os mesmos realizam a 

metamorfose da renda da terra, produzida por relações camponesas (não capitalistas, portanto) no capital” 

(p. 109). Ver mais em PAULILO, E. T. Terra e Vida: A geografia dos camponeses no norte do Paraná. 

Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, Faculdade de Ciências e 

Tecnologia, Universidade Estadual Paulista. Presidente Prudente, 2003. 
6 Ver mais em DUARTE, E. L. Questão Agrária e Movimento Sindical: As mulheres trabalhadoras 
rurais do munícipio de Alagoa Grande/PB. Monografia (Bacharelado em Geografia) – Departamento de 

Goeciências, Universidade Federal da Paraíba, Campus I. João Pessoa, 2009. 
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[...] no campo brasileiro o processo de desenvolvimento capitalista se 

caracteriza pela implantação das relações de trabalho assalariado e a 

presença de relações não-capitalistas como a parceria, o trabalho 
familiar camponês, etc. Essa utilização de relações de trabalho não-

capitalistas poupa ao capitalista investimento em mão de obra, além 

de receber parte do fruto do trabalho desses parceiros e camponeses, 

que converte em dinheiro. Realiza a metamorfose da renda da terra em 
capital, uma produção do capital feita através de relações não-

capitalistas. Uma vez acumulado capital, numa próxima etapa do 

processo de produção, poderá ser destinado à contratação de mão de 
obra, implantando assim o trabalho assalariado no campo. O próprio 

capital lança mão de relações de trabalho e de produção não-

capitalistas para produzir o capital. Essa sujeição da renda da terra ao 

capital não expande de forma absoluta o trabalho assalariado, sua 
relação de trabalho típica, por todo o canto e lugar, destruindo de 

forma total e absoluta o trabalho familiar camponês. Ao contrário, o 

capital o cria e o recria para que sua produção seja possível, e com ela 
possa haver também a criação de novos capitalistas. (p. 18-20) 

 

O Brejo Paraibano é caracterizado por relações camponesas e com o avanço do 

capital no campo, ocorre uma necessidade de mudança nessa reprodução social e do 

trabalho camponês, transformando-os também em mão de obra assalariada. Com isso, 

travam-se muitos processos de lutas entre camponeses/ trabalhadores rurais na região 

por dominações de território, ocorrendo uma eminência de articulação da classe na 

forma de Movimentos Sociais e Sindicatos Rurais. 

 

1.2 Controle territorial e social: o “Grupo da Várzea” 

 

Na década de 1980, a monopolização da dinâmica produtiva e de organização do 

trabalho no Brejo paraibano estava comandada por um grupo de latifundiários e 

usineiros da zona canavieira conhecido como o “Grupo da Várzea”. Esse grupo tinha 

politicamente e economicamente domínio nos municípios de Santa Rita, Mogeiro, Pilar, 

Sapé, Ingá e Alagoa Grande, e as principais famílias latifundiárias eram Veloso Borges 

e Ribeiro Coutinho. 

Sobre o grupo, Vieira (1986) coloca: 

 

O chamado “Grupo da Várzea” que detém a agro-indústria açucareira 
aproveitou-se do Estado autoritário da Ditadura Militar para 

modernizar-se, para concentrar mais terra e poder. Modernizou sem 

deixar de lado a violência brutal, direta, no trato das questões sociais, 
sem prescindir, além do poder do Estado, da sua polícia, dos seus 

jagunços com suas espingardas 12. Essa modernização teve para os 

camponeses, o significado de maior miséria. Os camponeses perderam 

a condição de morador, de parceiros e muitas vezes de pequenos 
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proprietários, passando a se constituir na figura de bóia-fria. São 

muitos os que tiveram o seu nível de vida, já precário, ainda mais 

rebaixado. A modernização do “Grupo da Várzea” teve para os 
camponeses o significado de aumento da exploração. (p. 82) 

 

 Segundo Potengy (1988, apud Tosi, 1988),  a origem do grupo aconteceu desde 

a década de 1940 e aglutinava além dos grandes proprietários ao longo da Várzea do rio 

Paraíba, ligações políticas
7
 e familiares em todas as outras regiões, elegendo 

parlamentares a nível estadual e federal e até governadores.  Este grupo sempre teve 

como objetivo manter os privilégios econômicos fundamentados na concentração da 

propriedade e no controle da força de trabalho, como grupo ideológico e de ação nas 

atividades parlamentares a nível estadual e federal. (p. 142) 

As ações violentas contra os camponeses e trabalhadores rurais eram 

características principais desse grupo que tinham como principal articulador Agnaldo 

Veloso Borges, o proprietário da Usina Tanques, localizada no município de Alagoa 

Grande. A Usina Tanques teve a característica do monopólio da produção de cana-de-

açúcar e das relações do trabalho assalariado e expropriação dos camponeses em quase 

toda a região do Brejo. Segundo Freire (1998): 

 

A Usina “TANQUES”, reforçada economicamente pelas grandes 

vendas de açúcar para o Estado da Paraíba e outros da Federação, 

passou a investir na compra de terras na região canavieira. Vários 

engenhos desativados, dezenas de médios e pequenos sítios, e até 

grandes propriedades, foram adquiridos, principalmente até 1975, 

provocando o êxodo rural, e de derrubada de milhares de fruteiras, 

como também o desmatamento acentuado. Incentivados pela direção 

da usina, vários donos de sítios, na busca de lucros mais rápidos e 

melhores, substituíram em suas terras até a totalidade de fruteiras e 

“roçados”, pela cana-de-açúcar. (p. 163) 

 

 A territorialização do monopólio da Usina Tanques proporcionou grandes lucros 

tanto para os fornecedores, quanto para a própria indústria. A exploração e precarização 

do trabalho de grande quantidade de trabalhadores rurais da região também se 

agravaram. O trabalho temporário – bóia-fria – no corte da cana empregou muitas 

famílias, que tinham sido expropriadas da terra pela própria expansão da cana. A Usina 

                                                             
7 Sobre o poder político do Grupo da Várzea, Ferreira (2010) vai ressaltar que os mesmos elegeram vários 

parlamentares estaduais e federais pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA), “partido de sustentação 
dos governos militares criado em 1966, que institui o bipartidarismo, ampliando a acumulação de terras e 

o poder local” (p. 26). 
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Tanques reproduziu a dinâmica de expansão do capitalismo agrário que acontecia em 

todo o país. O diferencial dessa produção em larga escala era a fabricação do açúcar 

mais refinado e especializado. A apropriação do capital com a terra forçou uma sujeição 

da terra e da força-de-trabalho, que no Brejo configurou-se com o campesinato aos 

mandos do capital.  

Em Alagoa Grande, uma das ações violentas à mando do Agnaldo Veloso 

resultou no assassinato da representante sindical Margarida Maria Alves
8
 em 12 de 

agosto de 1983.  Margarida era considerada uma ameaça para o Grupo da Várzea, pois 

ela como presidente do STR Alagoa Grande conseguiu mobilizar e conscientizar grande 

parte dos trabalhadores e trabalhadoras rurais frente às explorações e expropriações 

dessa massa de camponeses na região do Brejo. Margarida Maria Alves foi morta a tiros 

na porta da sua casa na frente de seu esposo e filho. A confirmação dos mandantes 

surgiu na ameaça de morte feita a ela meses antes por este grupo de latifundiários. 

Analisando os autos do processo criminal do assassinato de Margarida Maria 

Alves, o seu marido Cassemiro em depoimento relata que: 

 

[...] que o declarante presenciou quando o elemento de nome 
Nicodemos, que é conhecido por “Nicó”, que reside em Alagoa 

Grande, em uma localidade conhecida por Avenca, avisou a 

Margarida de que estava trazendo um recado do Dr. Agnaldo Velloso 
Borges, e que este recado era para o seguinte: Que D. Margarida, para 

seu bem, não criasse problemas nas propriedades rurais; Que, nesta 

ocasião D. Margarida respondeu que recado ficou para moleques e 

que iria mandar um ofício para o Dr. Aguinaldo, respondendo aquela 
ameaça [...] (Arquivo do Centro da Mulher 8 de Março). 

 

Margarida respondeu as ameaças em ofício, dizendo que: 

 

[...] o que estamos fazendo é cumprindo a nossa missão e não criando 
caso [...] Caso está criando aquele que não está cumprindo as leis, ou 

seja, ferindo não pagando o salário mínimo, 13º salário, férias, 

cortando fruteiras e proibindo o trabalhador plantar na terra, 
expulsando o rurículo da terra sem os seus direitos, mas nós 

sindicalistas estamos cumprindo a Lei e na defesa dos direitos dos 

outros (Arquivo do Centro da Mulher 8 de Março). 
 

                                                             
8 Ver mais em DUARTE, E. L. Questão Agrária e Movimento Sindical: As mulheres trabalhadoras 

rurais da Paraíba. 2009. Monografia (Bacharelado em Geografia) – Departamento de Geociências, 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 
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 Além de Margarida
9
 em Alagoa Grande, outras lideranças foram vítimas das 

ações violentas desse grupo no Brejo paraibano. Desde a década de 1960 e a instauração 

do autoritarismo militar, o Grupo da Várzea apropriou-se da forte repressão do governo 

frente aos camponeses e a classe trabalhadora no campo para impor suas lógicas de 

produção e degradação no espaço agrário paraibano. Líderes como Alfredo Nascimento, 

líder camponês da Fazenda Miriri morto em 1961, e depois João Pedro Teixeira, morto 

em 1962 no município de Sapé, além de vários outros assassinatos de lideranças e 

torturas contra camponeses da região
10

. 

 

1.3 A organização política dos camponeses e trabalhadores rurais: gênese dos 

movimentos 

 

A organização política dos camponeses/trabalhadores em todo seu processo 

histórico de formação passa por diferentes momentos e de acordo com a conjuntura 

social vigente. Tais organizações sofrem influência de diferentes pensamentos políticos 

e sociais, de diferentes escalas e linhas teórico-políticas. 

Na Paraíba, as organizações dos camponeses/trabalhadores tiveram como 

influências: a Igreja - a partir das Pastorais, destacamos a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT); os Partidos Políticos - destacamos a influência do Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) na formação das Ligas Camponesas; e os Sindicatos, Associações e 

Confederações. Assim, podemos constatar que, ao mesmo tempo que tais entidades são 

influências, elas são a própria organização política dos trabalhadores. Ou seja, ao 

mesmo tempo que influenciam, são influenciadas, são formadoras e formadas por e para 

os camponeses/trabalhadores. 

A seguir destacaremos duas instituições que desempenharam um papel 

importante nas organizações dos camponeses/trabalhadores, em especial na formação 

das organizações políticas das mulheres camponesas/trabalhadoras:  a Igreja e o 

Sindicato Rural.   

 

 

                                                             
9 Ver mais em FERREIRA, A. P. R. de S. A trajetória político-educativa de Margarida Maria Alves: 

entre o velho e o novo sindicalismo rural. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2010. 
10 Ver mais em TARGINO, I; MOREIRA, E; MENEZES, M. As Ligas Camponesas na Paraíba: Um 

relato a partir da memória dos seus protagonistas. Ruris, vol. 5, n° 1, março, 2011. 
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1.3.1. O papel da Igreja 

 

A partir das décadas de 1970 e 1980, a Igreja se fez presente no debate da 

questão agrária no país, tornando visíveis para a sociedade geral os problemas da luta 

pela terra. O entendimento da Igreja na questão da terra era relacionado à humanidade, à 

falta de acesso a terra como um problema de ética, de política, de sociedade e da própria 

pastoral. Como afirma Coelho (2012): 

 

(...) o apoio aos trabalhadores e trabalhadoras do campo e às 

comunidades indígenas estavam pautadas na questão de que “a terra 

era um dom de Deus a todo homem”. (...) É nesta perspectiva que a 
Igreja, junto às pastorais populares iria trabalhar, legitimando a luta 

pela terra, sendo ela um meio para alcançar a terra prometida por 

Deus. (p. 179) 

 

Com isso, surgiu um embate entre Igreja e Estado no que diz respeito à definição 

de propriedade. A Igreja entendia que a terra/propriedade era um bem de todos e que a 

expropriação de milhares de camponeses e dos povos indígenas para o latifúndio eram 

inadmissíveis. Como Coelho (2012, p. 181) ressalta que “a luta pela reforma agrária 

passaria a ter a conotação da luta contra a “negação do homem”. Logo, lutar pela terra 

seria lutar pela liberdade da pessoa humana”. 

É a partir dessa nova forma de pensar e atuar da Igreja que surgiu a Teologia da 

Libertação, fornecendo a base teórica para os trabalhos das Pastorais Populares do 

campo e da cidade. A Teologia da Libertação surgiu como uma opção preferencial pelos 

pobres. Como define Coelho (2012):  

 

Nesta teologia, a própria concepção de “pobre” transformou-se. Sob a 

ótica tradicional da Igreja, os pobres eram vistos apenas como 

“coitados”, dignos de uma atenção caridosa por parte do clero e dos 
mais abastados. Já na ótica da Teologia da Libertação, os pobres são 

agentes de sua própria libertação, sujeitos de sua própria história. Ou 

seja, através de suas reflexões e de seu engajamento em todos os 
níveis é que conseguira conquistar sua libertação. Resumindo, 

deixariam a opção da passividade e conformismo e assumiriam sua 

posição enquanto sujeito ativo da história. (...) A Teologia da 

Libertação direcionava o seu olhar para os oprimidos, sendo que a 
libertação proposta por esta teologia deve acontecer nos mais variados 

aspectos: econômicos, social, político e religioso. (p. 181-182) 
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Diante de um processo histórico, político, social e econômico que marginalizou 

os pobres, em especial na América Latina, nasce a Teologia da Libertação no final da 

década de 1960, a partir da proposta de uma fé libertadora. Segundo Catão (1986): 

 

A teologia da libertação é resposta à problemática pastoral da Igreja, 

especialmente colocada no contexto latino-americano, em que a luta 

pela libertação constitui uma exigência fundamental do Evangelho e 
uma antecipação do Reino de Deus (p.63).  

 

  A questão da mulher na Teologia da Libertação, inicialmente, sofreu fortes 

resistências, pois para alguns teólogos essa era uma questão para países centrais, como 

os europeus, cabendo à América Latina a libertação social. No entanto, graças à 

inserção de teólogas no processo de libertação, a questão de gênero passou também a 

ser pauta. A discussão entre a questão de gênero e a Teologia da Libertação ganha força 

no Brasil e América Latina, na década de 1970. Esse processo, segundo Maduro (1980) 

deu-se em quatro momentos fundamentais: 

 

Primeiro momento deu-se a descoberta da mulher como sujeito 

histórico oprimido. Em seguida veio o trabalho teológico, com forte 

ênfase na bíblia, de delinear uma teologia “com rosto de mulher”, com 

desdobramentos posteriores na linha de um forte questionamento do 

discurso patriarcal e racionalista presente na reflexão teológica, 

também latino-americana. Igualmente de grande importância para a 

afirmação de uma reflexão própria sobre a identidade feminina foi a 

aproximação com a teologia feminista elaborada nos Estados Unidos e 

na Europa, a partir da década de 80. Uma nova fase emerge a partir da 

década de 80, com a afirmação de um discurso em favor de uma 

“teologia feminista da libertação”. Nesse momento firma-se então um 

quase-consenso entre as teólogas latino-americanas. A categoria 

“gênero” entra na reflexão como um instrumento interpretativo ou 

mediação analítica para a elaboração do discurso teológico (p.34). 

 

  É a partir da Teologia da Libertação como um setor da Igreja e sua análise de 

interpretação que passam a atuar diversos grupos religiosos, desenvolvendo atividades 

junto aos trabalhadores rurais. Assim, surgem as Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs) que multiplicaram-se por todo o país na década de 1960, e desenvolveram 

várias atividades e estudos com os marginalizados do campo. Para Cavalcanti (1988): 
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As CEBs procuram justificar teologicamente a sua existência na 

doutrina do “Povo de Deus” conforme entendida pelo Concílio 

Vaticano II. Funcionando paralelamente às paróquias (com direção e 
atividade próprias) elas não possuem, no entanto, nem status jurídico 

canônico, nem vínculo  formal com a instituição eclesiástica.  Essa 

“igreja do povo” ou “igrejas dos pobres” (em contraste com a “igreja 

tradicional”) tem funcionado como instrumento de  mobilização e 
organização popular ao nível local, e de lugar de  encontro para a 

reflexão em torno dos problemas comunitários. Ali, em geral, esses 

problemas se constituíam em ponto de partida para a leitura do 
Evangelho, em típico exercício da Teologia da Libertação (p. 197, 

198).  

 

  Para Boff (1992), as CEBs assimilaram uma postura no contexto cultural latino-

americano, e assim fez-se um novo modo de ser Igreja. Para ele, o trabalho comunitário 

e a profunda comunhão, são características fundamentais que estão ligadas às CEBs. 

  Na década de 1980, Teixeira (1988) chama a atenção para o aumento da 

participação das mulheres na organização das CEBs, apesar da forte resistência em suas 

atuações devido à tradição machista. O autor afirma que:  

 

As mulheres nas comunidades realizam um trabalho de base, um 
trabalho celular, de sustentação do ânimo comunitário, de estabelecer 

contatos entre as famílias promoção local de encontro de 

conscientização permanente; bem como marcam sua presença nas 

ações mais amplas de reivindicação, resistência e organização popular. 
Atuam com dedicado empenho na catequese, nas celebrações, na 

preparação dos sacramentos, nos grupos de base, nos clubes de mães, 

na pastoral operária, etc. Participam igualmente das decisões 
comunitárias, em certos lugares, nos organismos de planejamento e 

coordenação pastoral. É verdade que encontram ainda resistência por 

parte de uma tradição machista que ainda não se abriu devidamente à 

questão da participação ativa da mulher. Entretanto, o movimento 
mais forte veio no sentido de sua progressiva valorização. As 

mulheres vão assim impondo na prática e evidenciando sua condição 

de sujeitos na vida comunitária e eclesial, como igualmente 
explicitando que sua libertação não se realiza principalmente e a partir 

de considerações sobre igualdade de sexos, mas a partir de uma práxis 

comum de homens e mulheres por uma libertação integral. (p. 133). 

 

Segundo Ortega Peralías (2005), a própria dinâmica das CEBs e o processo de 

conscientização estimulam às mulheres a assumirem-se como sujeitos, deliberando com 

liberdade e responsabilidade sobre seus atos. Seguindo na afirmativa, a autora apresenta 

que:  

 

Neste sentido, as mulheres participantes das CEBs afirmam a sua 

autonomia individual, buscam sua felicidade como mulher, saem de 
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casa e engajam-se em movimentos sociais, assimilam a noção de 

‘direitos” e aprendem a reivindicá-los. Ora, estas atividades e atitudes 

levadas a cabo pelas mulheres participantes das CEBs é parte do 

ideário feminista. 

  

A partir da conquista do reconhecimento e do espaço pelas mulheres nas CEBS, 

que elas, reconhecendo-se enquanto sujeitas, incorporam a noção feminista e de direitos 

da mulher.  

 Em plena efervescência política na Igreja Católica, tendo a Teologia da 

Libertação e as experiências das CEBs como antecedentes é que, no ano de 1975, surgiu 

a partir de uma minoria de religiosos progressistas, a CPT. Coelho (2012) vai afirmar 

que tal pastoral fazia questão de mencionar que sua atuação no campo era contribuir na 

organização dos trabalhadores rurais, prestando assessoria jurídica e, na medida do 

possível, mediar às negociações perante o Estado.  

  Ainda segundo o autor supracitado, a CPT e os seus representantes, sempre 

insistiam no fato de que não desejavam coordenar os movimentos sociais do campo. Ela 

primava pela autonomia destes grupos, mesmo tendo uma atuação muito forte entre os 

mesmos. Nesse sentido:  

 

não se pretendia fazer da CPT uma forma de organização de todos os 

agricultores, mas que ela ajude a criar formas autônomas de 

organização, onde todos, sem distinção de crença, estejam unidos nos 

mesmos interesses de classe (COELHO, 2012, p. 185). 

 

  Segundo Mitidiero Junior (2008, p. 158), para a CPT a terra “apareceu como 

representação teológica e territorial contemporânea das condições sociais e políticas da 

vida do homem do campo”. Este autor acrescenta: 

 

Então, comissão/pastoral/terra, define um organismo pastoral que luta 

contra a expropriação territorial e a exploração e opressão do homem 

do campo. Foram esses fatos chãs que puseram à prova a ação 

teológica da terra (p. 158). 
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  A CPT define-se como uma entidade que tem como objetivo a defesa dos 

direitos dos trabalhadores a terra e a preocupação de desenvolver alternativas para que 

os camponeses permaneçam na terra
11

.  

 A partir desse acúmulo de experiências, lutas e conquistas as mulheres 

trabalhadoras rurais iniciaram suas mobilizações, debatendo sobre as condições de vida 

em pequenos grupos de matriz religiosa ligados às diferentes pastorais. É a participação 

nesses grupos organizados pela Igreja Católica, nas dioceses e nas paróquias, onde se 

resgatavam as práticas educativas no seio familiar e comunitário e que a mulher era 

considerada a base da solidariedade. Segundo Giulani (2004): 

 

Os temas de reflexão se apoiavam na leitura de textos bíblicos e 

evangélicos interpretados pela doutrina da Teologia da Libertação na 
ótica da mulher, uma perspectiva que evidencia a contribuição ativa e 

positiva das mulheres e encontra no Brasil adeptos tanto entre 

religioso como laicos. Nas propostas dessa corrente teológica está em 
primeiro plano a preocupação com a injustiça social, que se alastra na 

América Latina, mas também ressalta a atuação da mulher no 

fortalecimento dos laços afetivos: seu papel de mãe, de esposa, de 
organizadora do lar. Sua identidade, portanto, é formada no interior do 

núcleo doméstico e completada na comunidade católica (p. 646). 

 

 Esses grupos, como os criados pela Pastoral da Terra, reforçaram uma identidade 

feminina que se fundamenta nos laços familiares e aos problemas ligados ao âmbito do 

lar. Os debates são direcionados, principalmente, às condições de vida dos trabalhadores 

e trabalhadoras rurais, focando na fragilidade e precariedade do acesso e manutenção a 

terra (GIULANI, 2004, p. 648). Na Paraíba, a CPT, mesmo com os espaços destinados 

aos debates sobre a questão das mulheres, estas não se sentiam ativas nas participações 

da instituição, muitas vezes o debate da questão de gênero era colocado em segundo 

plano, em detrimento à questão, única e exclusivamente, do acesso a terra. Assim, as 

mulheres passaram a questionar como ocorriam as suas formas de participação e o 

                                                             
11 A ação da CPT junto aos trabalhadores rurais se dá em diversos âmbitos. A que ganhou maior destaque 

foi à defesa do direito dos trabalhadores a terra, sobretudo posseiros e sem-terra. Só que a democratização 

do acesso a terra passa pela quebra do latifúndio, por isso, a CPT sempre defendeu e se envolveu 

diretamente com as diversas lutas e manifestações em favor da Reforma Agrária. A CPT também se 

preocupa com a permanência do agricultor na terra, por isso, desenvolve ações na busca de alternativas de 

sobrevivência para o homem e a mulher do campo, apoiando iniciativas e políticas agrícolas neste 

sentido. O uso da terra, contudo, deve sempre vir acompanhado com a defesa do meio ambiente. A CPT 

ainda tem centrado sua atenção na produção orgânica e ecológica, na convivência respeitosa com os 

diversos ecossistemas e no combate ao desmatamento indiscriminado, às queimadas e ao uso de 

agrotóxicos. Nestas atividades, a CPT caminha com os diversos movimentos sociais do campo, apoiando 

suas ações e se somando a eles em suas lutas e reivindicações. 
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número de mulheres nas reuniões, já que tanto os homens como elas estavam 

envolvidos nas problemáticas relacionadas à terra. 

 Para a militante do MMT/PB, antiga participante das atividades organizadas pela 

CPT na região, a situação era: 

 

Nas reuniões organizadas pela CPT, que era organizada com a 
necessidade de nos organizar enquanto trabalhadores, via-se pouca 

participação das mulheres. Foi ali que começamos a questionar, já que 

eram um número grande de homens e casados e suas esposas não 
participavam dos encontros, da luta, e as mulheres também 

enfrentavam os problemas da vida, mas não enfrentavam 

concretamente o problema da luta  

(Militante do MMT/PB, Alagoa Grande, 2014). 

 

 Segundo Silva (1995), as mulheres trabalhadoras rurais do MMT/PB, não 

conseguiram se sentirem representadas e atuarem como os homens atuavam, por 

inúmeros fatores como: o lugar era de homens e o debate só ocorria pelos homens 

porque tinham o domínio do assunto; em sua maioria, essas mulheres eram analfabetas 

e sentiam-se inseguras para debater, com medo de participar. Porém, elas tinham 

interesse de se fazer presente e contribuir com o debate. 

 Simultaneamente a esses debates nas Pastorais Rurais, os Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais passavam por um processo de rearticulação do seu papel, trazendo 

à necessidade das mulheres trabalhadoras rurais sindicalizarem-se e terem uma 

participação ativa e aglutinarem força no processo de luta. Giulani (2004) afirma que no 

período de 1978 e 1982, os grupos de mulheres rurais no Nordeste passaram a 

reivindicar além de cidadania, melhores condições de trabalho, respeito aos direitos 

garantidos pela lei trabalhista, abertura de creches, e permitindo-as ter espaço produtivo. 

 Essas demandas são reforçadas a partir da sua inserção na pauta de 

reivindicações do MMT/PB. As mulheres trabalhadoras rurais através dos movimentos 

específicos de mulheres, só reforçam a necessidade que as mesmas têm em se colocar 

frente à luta contra a exploração de classe, as especificidades da mulher enquanto 

sujeito apropriado duplamente nesse processo. 
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1.3.2 Sindicalismo Rural e a participação das mulheres trabalhadoras rurais 

  

A história do sindicalismo no Brasil data desde o início do século XX, com a 

presença do anarco-sindicalismo
12

, um sindicalismo revolucionário e contestatório sob 

influência dos trabalhadores estrangeiros residentes no Brasil, em especial os italianos. 

Porém, esse tipo de sindicalismo perdeu forças a partir da década de 1930, com a 

proibição da entrada de estrangeiros e extradição por parte do Governo Getulista. No 

entanto, a organização dos trabalhadores do campo em Sindicatos, teve inicio, no Brasil, 

apenas na década de 1940, com o Decreto-Lei nº 7.038/44, que garante a organização 

dos trabalhadores rurais em sindicatos.  

Com a legalidade garantida por lei, os sindicatos rurais se vêm obrigados a 

cumprir todo aparato legal criado pelo governo federal com objetivo de controlar a 

atuação e política dessas instituições, pois o Decreto-Lei nº 1402/39 – Sindicato Único: 

é permitida a intervenção e interferência do Estado no sindicato, não podendo o mesmo 

desrespeitar a política econômica determinada pelo governo, sob pena de perda da 

carta sindical. 

Diante da conjuntura econômica e política nacional, voltada para o processo de 

industrialização, as demandas do mundo rural foram sendo deixadas de lado tanto pelo 

governo federal, quanto pela própria organização dos trabalhadores, como por exemplo, 

o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) que, segundo Thomaz Jr. (1998) embora 

esta não tenha sido reconhecido oficialmente, apresentou como uma das suas principais 

características a ligação à estrutura sindical oficial criada por Vargas e o privilégio das 

categorias urbanas. Assim, até os anos de 1960, no Nordeste, há referência de apenas 

dois sindicatos rurais reconhecidos: o Sindicato Rural de Barreiros e o Sindicato de 

Ilhéus (SOARES, 1980). 

Diante desse cenário, os trabalhadores rurais congregam-se não em sindicatos e 

sim em movimento sociais. Com destaque para as Ligas Camponesas que diferente dos 

                                                             
12 Segundo Nascimento (2011), fundado nas ideias do sindicalismo revolucionário contestativo do 

Estado, da autoridade e das leis, segundo os princípios do anarquismo voltados para o movimento 

sindical, trazidos para o Brasil pelos imigrantes, especialmente italianos, que influenciaram a 1ª fase do 

nosso movimento sindical (entre 1890 e 1920). Ex.: 2 importantes entidades sindicais – União Geral da 

Construção Civil e o Centro Cosmopolita -; 1° congresso operário de 1906 do qual resultou a a criação da 

Confederação Operária Brasileira – COB (predominava pensamento socialista); diversos jornais 

anarquistas circularam em SP e outras cidades; greves em 1919 de duração prolongada e a manifesta 

liderança  dos estrangeiros. O declínio desse período culminou com a expulsão dos estrangeiros, de 1907 

a 1921. 

 



38 
 

 
 

sindicatos rurais, foram criadas, “como uma maneira de fugir à rigidez institucional, ao 

burocratismo já existente nos sindicalismo urbano e também ao conjunto de restrições 

ao sindicalismo rural” (AUED, 1986, p.32). 

A partir da organização e luta dos trabalhadores do campo, no início da década 

de 1960, o sindicalismo rural ganhou destaque na política nacional a partir de algumas 

Portarias regulamentadoras, como por exemplo, a aprovação, em março de 1963, do 

Estatuto do Trabalhador Rural (ETR) que sistematizava as normas da organização 

sindical corporativista no campo e previa a criação de entidades de representação 

máxima e oficial dos trabalhadores e proprietários agrícolas, que são: a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e a Confederação Nacional da 

Agricultura (CNA) (RAMOS, 2005), respectivamente. 

A Igreja, nesse processo de formação sindical rural no Brasil, principalmente a 

partir da década de 1960, ganha um papel fundamental com o apoio do presidente João 

Goulart na criação dos sindicatos cristãos, uma tentativa de resposta aos sindicatos 

comunistas e às Ligas Camponesas apoiados pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). 

A igreja, a partir do Serviço de Assistência Rural (SAR) e da Campanha Nacional de 

Educação Rural (CNER), com apoio institucional, inicia uma campanha de criação de 

sindicatos rurais, principalmente no Nordeste
13

. 

Sobre a atuação da Igreja nos sindicatos rurais do Nordeste, Ramos (2005) 

afirma:  

 

Inicialmente, como objetivo prestar assistência médica e educacional 

às populações do campo. Entretanto, ao longo do governo Goulart, 

intensificaram-se suas campanhas pela criação de sindicatos rurais 

cristãos, em oposição aos sindicatos de orientação comunista. O SAR 
criou, no Rio Grande do Norte, um Setor de Sindicalização Rural 

destinado a formar lideranças rurais aptas a fundar sindicatos e, para 

tanto, contou com sua estrutura de difusão radiofônica e com a 
atuação dos padres das paróquias locais. Elaborou ainda a Cartilha do 

Trabalhador Rural, publicada para orientar os trabalhadores quanto 

aos seus direitos, quanto à luta pela reforma agrária (p.06). 

 

                                                             
13 Sob liderança de Dom Eugênio Salles, foi criado, no Rio Grande do Norte, o Serviço de Assistência 

Rural (SAR). O SAR tinha como objetivo inicial prestar assistência médica e educacional às populações 

rurais, utilizando, para isto, a difusão radiofônica. A Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), 

elaborada, em 1951, a partir de um convênio entre a CNBB e o governo de Juscelino Kubitschek 

igualmente atesta para a presença da Igreja Católica na educação e formação de lideranças rurais (EUAD, 

1986). 
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 Frente ao avanço do processo de sindicalização dos trabalhadores no meio rural 

por influencias de forças progressistas, a classe dominante, em sua organização rural, a 

Confederação Rural Brasileira (CRB), também elaboraram estratégias e campanhas no 

contexto do sindicalismo rural.  

Após o golpe militar de 1964, outro setor da igreja, este ultra-conservador e com 

aproximações com a CRB
14

, insere-se na política de organização dos trabalhadores 

rurais, desta vez não apenas em sindicatos, mas na própria CONTAG a mando do 

governo militar
15

.  

 A intervenção do Estado
16

 nos sindicatos durante a ditadura militar, trás como 

consequência, até os tempos atuais, um embate ideológico e de evolução da estrutura 

sindical. Como afirma Carvalhal (2000): 

 

Tal estrutura ao ser definida pela outorga do Estado criou o vínculo 

que permite o controle da burguesia, através do Estado, pois a própria 

sobrevivência financeira do sindicato é determinada pela contribuição 
compulsória, que termina por desobrigar os sindicalistas de buscarem 

nos trabalhadores da base a fonte de sustentação financeira, gerando 

uma fragmentação territorial e ideológica do movimento, causando 
implicações importantes nas estratégias de enfrentamento entre o 

capital versus trabalho (p. 03). 

 

A partir do desmantelamento das Ligas Camponesas na década de 1960, com a 

intervenção na CONTAG pelo governo federal e a expansão dos sindicatos cristãos, o 

                                                             
14 Em uma Assembleia Geral da CRB, ocorrida em 23 de novembro de 1963, a CRB passa a ser a 

Confederação Nacional da Agricultura (CNA), deixando de ser uma entidade associativa ligada ao 
Ministério da Agricultura, para ser uma entidade sindical vinculada ao  Ministério do Trabalho. A 

despeito dessa modificação legal, a CNA permaneceria com os mesmos quadros dirigentes da CRB, com 

o seu veículo de divulgação, a Revista Gleba (RAMOS, 2005). 
15

 Elementos do COC (Círculos Operários Cristãos), corrente ultra-conservadora da Igreja, que atuava em 

sindicatos recém-fundados em São Paulo e Rio de Janeiro, são nomeados, a mando do governo militar, a 

dirigir a CONTAG (THOMAZ Jr. 1998). 
16 A partir do exposto, podemos afirmar que, em todo processo histórico de formação dos sindicatos 

rurais, o Estado se fez presente de forma ativa e controladora, seja de forma direta, amparado pelas Leis 

regulamentadoras, seja de forma indireta pela influência da Igreja. No entanto, com a Constituição 

Federal de 1988 (CF/88) e pressionado pela Convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) que vetava a intervenção do Estado nos sindicatos e que estes poderiam ser constituídos sem 

qualquer autorização previa do Estado. CF/88, em seu art. 8º, I adotou a orientação da OIT, afirmando 

que a Lei não poderá exigir autorização do poder público para fundação de sindicatos, ressalvando o 

registro no órgão competente, revogando o art. 520 da CLT (reconhecimento do sindicato pelo Ministério 

do Trabalho. No entanto, a criação dos sindicatos não fugiu da tutela do Ministério do Trabalho, já que o 

Cartório de Registro de Títulos e Documentos, como coloca o art. 45º do Código Civil, não teria a 

condição de controlar a unicidade dos registros dos estatutos dos sindicatos, como coloca a Lei dos 

Registros Públicos (Lei nº 6.045/73). Por tanto, o sindicato continuou sendo registrado no Ministério do 

Trabalho.   
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combate ideológico nos sindicatos vai perdendo força e criando um cenário de 

“harmonia” no mundo rural. De um lado existia a organização patronal - como a CNA 

apoiando os sindicatos cristãos e entendendo, não necessariamente atendendo, as 

reivindicações sindicais - e do outro lado haviam os sindicatos cristãos vinculados ao 

Estado que cobram direitos, mas sem colocar em risco a dita “sociedade cristã”. 

Com o aumento da influência dos sindicatos cristãos, dando caráter, 

exclusivamente, assistencialista aos sindicatos é que, na década de 1970, ocorreu o 

aumento da sindicalização feminina no meio rural. Foi com essa conjuntura sindical que 

foi possível o aparecimento das mulheres no meio sindical não apenas como esposa e 

mãe, mas como figura de importância na luta por direitos trabalhistas. O que tornou 

possível que sua presença, ganhasse cada vez mais uma maior participação nos 

sindicatos começando a travar lutas contra a estrutura do Estado e do próprio 

capitalismo, na posição de mulher sindicalizada e trabalhadora rural. 

Inicialmente, as mulheres tiveram como pauta de reivindicações, questões 

colocadas como específicas, como afirma Abreu e Lima (2006): 

 
[...] as questões que estão sendo colocadas para as mulheres seguem, 
de certa forma, um padrão, no sentido do que sejam lutas dentro da 

visão de seu papel tradicional de dona-de-casa, esposa e mãe. Ao 

questionarem os preços e, por decorrência, a política econômica 
adotada pelo regime militar; ao buscarem o paradeiro de familiares e 

questionarem a ditadura, organizando o movimento de Anistia, elas 

são toleradas, pois sua ação encontra-se dentro dos parâmetros 
esperados. (p. 109)  

 

 É com esse tipo de participação, extremamente limitada, no âmbito dos 

sindicatos que as mulheres trabalhadoras rurais estão inseridas durante o regime militar. 

As lideranças sindicais, entendendo a importância da mulher para o sindicato, aceitam 

ou muitas vezes toleram essas participações, no entanto sem uma participação política 

efetiva. 

 A partir desse tipo de negação, por parte das lideranças sindicais para com a 

participação das mulheres, que elas se organizaram muitas vezes paralelamente à 

organização oficial do sindicato cobrando mais espaço político dentro da instituição. 

Com isso, as mulheres conquistaram mais espaço e começavam a enfrentar mais 

acirradamente o fato dos homens não aceitarem que suas esposas saíssem do espaço do 

lar para o ambiente de luta: o ambiente do sindicato. É a partir desse processo de luta 

que grupos de mulheres veem como alternativa política a formação de movimentos 
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sociais autônomos de mulheres, com a perspectiva de terem suas demandas específicas 

e de classe atendidas, como veremos no capítulo II. 

 Como Toledo (2008) lembra bem: 

 

Envenenado pelo machismo, o movimento sindical, em toda a história 

das lutas da classe trabalhadora, sempre foi um lugar proibido para a 

mulher. Esse problema, que só colaborou para dividir os trabalhadores 
e manter as mulheres afastadas das lutas, até hoje permanece, mas 

com muito esforço, a mulher foi aos poucos conquistando espaço nas 

organizações sindicais. (p. 93) 

 

 Com a inserção na militância, na década de 1970, a mulher trabalhadora rural 

adentra em um processo de conscientização, a partir da sua própria leitura sobre sua 

tripla jornada de trabalho, passando a entender sua importância para a estruturação das 

relações sociais vigentes ao inserir-se nos sindicatos. Como afirma Carvalhal (2005):  

 
O papel da mulher, juntamente com o papel da manutenção da forma 

de família nessa sociedade é de essencial importância para a 

estruturação desse sistema, no momento em que o trabalho da mulher 
dentro da família é sem custos para o capital. Além do fato das 

mulheres estarem atarefadas com suas atribuições domésticas, 

aumentando sua alienação enquanto gênero e ao se inserir no mercado 

de trabalho, se aliena também como integrante de uma classe social 
dominada. (p. 85) 

  

 Em pesquisa realizada anteriormente17, analisando a participação das mulheres 

trabalhadoras rurais no âmbito do sindicalismo rural no município de Alagoa 

Grande/PB, afirmamos que para a mulher trabalhadora rural um dos primeiros fatores a 

serem enfrentados está diante de si mesma e da sua compreensão enquanto sua condição 

real de trabalhadora rural e sua participação efetiva na economia da família. Depois na 

sua condição de militante, já que é difícil a compreensão das mesmas de entender o 

porquê que elas também são figuras importantes nesse processo de luta pela terra e luta 

por melhores condições de vida no campo e no processo de afirmação no seu papel de 

esposa e mãe, já que ela passa a ser muito questionada e reprimida na esfera familiar 

pelo marido.  

 Essas primeiras dificuldades enfrentadas pelas mulheres para se inserirem na 

militância, principalmente as casadas ou que moram junto com os seus companheiros 

                                                             
17 Ver referência em DUARTE, E. L Questão Agrária e Movimento Sindical: As mulheres 

trabalhadoras rurais do munícipio de Alagoa Grande/PB. Monografia (Bacharelado em Geografia) – 

Departamento de Geociências, Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2009. 
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deve-se, como mostra Franco (2004, p. 83) também a partir das “responsabilidades 

familiares, devido ao peso da sua rotina de trabalho doméstico e extra-doméstico”. 

Além dessa rotina de ocupações, a mulher ela naturaliza sua opressão/ repressão, por 

isso a dificuldade de se inserir na militância e quando se inserirem, como afirma 

Carvalhal (2003): “[...] ainda não se tornaram sensíveis em relação à questão da 

mulher.” (p. 79) E isso é uma consequência do próprio ambiente político e repressor do 

sindicato, como Carvalhal (2005) afirma: “[...] não é considerado um lugar de mulher e 

sendo assim, muitas internalizam isso e pensam que não cabe a elas entender o 

funcionamento desse meio.” (p. 79). 

 Carvalhal (2004) ainda aponta que se criou um estigma em torno da mulher na 

medida em que o capitalismo se apropria dessas relações já existentes de subordinação 

perante o homem, por isso essa dificuldade de inserção ao sindicato e de se colocar 

como figura importante da classe trabalhadora. A autora ainda afirma que: 

 
[...] com esses estigmas criados, a mulher interioriza sua incapacidade 

de ser inferior que deve receber ordens do pai, do marido e do 

capitalista. Dessa forma, são educadamente orientadas para servir e 
cuidar. (p. 103) 

 

 É importante ressaltar que algumas lideranças dentro do movimento sindical 

afirmam da necessidade da mulher entender que o seu papel de esposa e mãe independe 

do seu entendimento enquanto pertencente à classe social: 

 

[...] duas coisas que a gente necessita para a mulher: é a vontade 

própria de sua libertação e o estímulo do movimento, do qual queira 

ingressar para chegar a esse ponto, conhecendo seus valores e 

transmitindo para as outras mulheres os meios de como se libertar 
livremente sem atritos na família.  

(Coordenadora do Conselho Estadual de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais da Fetag – PB. Alagoa Grande, dezembro de 2008). 

 

  Sobre a dificuldade das mulheres trabalhadoras em se inserirem no meio 

sindical: 

 

No caso das sindicalistas, o limite para ocupação de outros lugares e 

cargos pelas mulheres, seria o da execução da dupla jornada de 

trabalho e na sobrecarga que têm quando não conseguem afastamento 
integral do trabalho assalariado para se dedicarem ao sindicato. 

Tornando-se, muitas vezes uma sobrecarga, o que contraditoriamente, 

pode ser uma forma de potenciar sua emancipação, ou seja, o fato de 
haver uma terceira jornada de trabalho para as mulheres possibilita a 
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convivência com o mundo sindical, o que tendencionalmente poderia 

desencadear em uma visão mais politizada do mundo e das condições 

de trabalho exercidas. (CARVALHAL, 2004, p. 81)  

  

 É justamente nessa tripla jornada composta pela família, pelo trabalho e pela 

militância que as mulheres trabalhadoras constroem mecanismos para compreender seu 

papel como trabalhadoras e reconhecem seus direitos através, como Carvalhal (2005) 

ressalta: “[...] do trabalho alienante que sustenta o sistema, por dois motivos, pela 

extração da mais-valia e do seu trabalho gratuito no ambiente do lar, ao prover toda a 

família para o trabalho.” (p. 82). 

 Para Franco García e Thomaz Jr (2002), no cotidiano das mulheres 

trabalhadoras, acampadas, assentadas ou/e militantes de movimentos sociais rurais no 

processo de luta pela terra, essa opressão está presente: 

 

O conflito no campo é a luta de classes dos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais despossuídos dos meios de produção dos meios 

de produção e desnecessários para um sistema econômico e social que 
coisifica as relações humanas, mercatilizando-as. [...] Focando as 

mulheres trabalhadoras, é importante que estas se enfrentem com 

opressões diferenciadas às dos seus companheiros. A opressão de 
gênero dificulta, e muito comumente impossibilita a plena 

participação das trabalhadoras, na vida pública e política dos 

acampamentos e assentamentos rurais. (p. 3-4) 

 

 Muitas mulheres trabalhadoras no momento em que entendem seu papel como 

trabalhadoras rurais e compreendem sua posição como sujeitos políticos, conseguem se 

posicionar perante sua condição também de gênero. Uma das primeiras formas para a 

compreensão do seu papel de classe e de gênero começa na organização de movimentos 

específicos dentro da esfera pública da luta de classes.  

 Mota (2006) afirma que na medida em que participam de um movimento e 

realizam suas manifestações públicas, vivem experiências pessoais e coletivas que são 

base para sua identidade, criando formas de representação e apresentação, instituindo 

um lugar feminino no território do movimento sindical rural. [...] emergem no campo 

político e social brasileiro como um grupo organizado, lutando por direitos e em busca 

de reconhecimento – fazem-se sujeito político, rompendo com uma situação de 

subordinação e com a fixidez de uma condição antes tida como destino (p. 346-347). 
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 Com isso, a autora continua:  

 

Nessa identidade de mulher trabalhadora rural se articula classe, 
gênero e lugar, formando uma sobreposição de representações 

apoiadas em conjuntos diferenciados de relações sociais, e cuja 

composição já supõe um conflito interno. (p. 347)  

 

 É justamente nessa articulação de classe, gênero e lugar, que a mulher consegue 

se organizar politicamente na luta por demandas da própria classe trabalhadora, na luta 

por questões e pautas específicas de gênero e, concomitantemente as duas anteriores, a 

luta pelo seu espaço político na sociedade enquanto trabalhadora do campo e mulher e 

no âmbito da sua própria representação de classe enquanto mulher. 

 No meio sindical, essa conscientização de classe e gênero ocorreram através dos 

primeiros congressos de trabalhadores da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no 

final dos anos 1970, mas com discussões voltadas para a inserção da mulher no mercado 

de trabalho sem que isso prejudicasse sua saúde.  

 A primeira grande mobilização de organização de mulheres ocorreu em 1983, na 

Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT), que fundaria a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT). Realizou-se nessa oportunidade o 1° Congresso 

Nacional da Mulher Trabalhadora Rural que contou com a participação de 714 

entidades. Mas foi apenas no III Congresso Nacional da CUT (CONCUT), em 1988, 

que começaram a se desenvolver políticas de apoio trabalhistas às mulheres, 

apresentando no Congresso Nacional das Mulheres Trabalhadoras (CNMT) questões 

como à garantia de igualdade de acesso ao emprego, garantia à maternidade, creche para 

as crianças e saúde da mulher no local do trabalho. Em 1991, no IV CONCUT 

aprofundou-se a discussão sobre as cotas de participação das mulheres nas instâncias de 

direção.  

 A política de cotas partiu como um incentivo às próprias mulheres de se 

inserirem não mais só no ambiente sindical, numa posição a margem do homem, mas de 

“forçar” uma abertura nas posições de representações dentro dos sindicatos. Pois, 

mesmo concordando que as questões femininas devem fazer parte do âmbito do 

sindicato, os homens que dominam essa esfera vêm como uma discussão a parte, 

diferenciada aos objetivos reais do sindicalismo. Isso dificultou muito a participação e 

até mesmo a vontade das próprias mulheres se inserirem nesse espaço, sempre enfocado 

como tipicamente masculino. 
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 Apesar de toda tentativa de avanço nas questões de gênero promovido pela CUT 

e pela participação das mulheres nos sindicatos, o sindicalismo rural foi transformado 

em apenas um espaço de soluções burocráticas, com o caso da aposentadoria do 

trabalhador rural, já que a única forma que as mulheres e os homens têm de provar sua 

condição de trabalhador rural é através da filiação ao sindicato. Assim, se faz necessário 

a filiação das mulheres trabalhadoras rurais ao sindicato, pois o mesmo atua como seu 

representante e intermediador com o Estado garantindo o acesso aos seus direitos de 

trabalhadora previstos em lei.  

 A partir dessa compreensão de espaços reivindicatórios, como as Pastorais 

Rurais e os Sindicatos Rurais, que as mulheres começam a se questionar e lutar por 

mais espaço e visibilidade enquanto mulheres trabalhadoras rurais. Tais espaços passam 

a não suprir suas necessidades e demandas enquanto classe e muito menos enquanto 

gênero.  

 A necessidade de organização das mulheres trabalhadoras rurais surgiu na 

década de 1980 a partir de um processo específico de luta pela terra e de condições por 

melhores condições de trabalho na microrregião do Brejo Paraibano. No Capítulo II, 

abordaremos através da história de luta do Movimento de Mulheres Trabalhadoras da 

Paraíba (MMT/PB) à compreensão que essas mulheres têm com relação a sua condição 

de classe e gênero, partindo das realidades por elas vividas no espaço agrário paraibano, 

no processo de dupla exploração sofrido por elas enquanto trabalhadoras no mundo do 

trabalho, nos espaços de reivindicação de classe como os sindicatos rurais. Destacamos 

a emergência da formação de um movimento autônomo de mulheres rurais que atenda 

as questões-problemas dessas trabalhadoras e mulheres.  
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2 FORMAÇÃO TERRITORIAL DOS MOVIMENTOS DE MULHERES DO 

BREJO PARAIBANO: MMB E MMT/PB 

 

 A necessidade de mobilização das mulheres trabalhadoras rurais no Brejo 

paraibano surge a partir da sua conscientização sobre as demandas específicas enquanto 

classe e gênero, como apontamos no capítulo anterior. A pressão exercida sobre os 

papéis determinados para a mulher enquanto trabalhadora e reprodutora do lar aparecem 

nessa condição feminina nos espaços de luta. Com isso, as mulheres trabalhadoras 

rurais do Brejo objetivam através do Movimento de Mulheres do Brejo (MMB) e do 

Movimento das Mulheres Trabalhadoras/PB (MMT/PB) seu rompimento com a 

ideologia de gênero que reprime suas reivindicações para além da sua classe. Para elas, 

como é reforçado no depoimento de uma das lideranças do MMT/PB: 

 

Ser mulher é saber lutar, é saber reivindicar os meus direitos e 
também ajudar com que as minhas amigas e companheiras também 

descubram os seus direitos. Porque no nosso dia a dia, a gente vê 

mulheres que realmente ainda não sabe nem sequer descobrir o que é 
ser mulher. 

(Liderança do MMT/PB, maio de 2014, Guarabira/PB). 

 

 O processo de construção e participação em movimentos sociais torna possível o 

contínuo aprendizado dos seus integrantes, já que há uma interação nas trocas de 

experiências, do conhecimento das trajetórias de vida e como coloca Fernandes (2000), 

“na conscientização da condição de expropriados e explorados na construção de uma 

identidade” (p.63).  

 É a partir dessa necessidade de construção de uma identidade e participação nos 

espaços de luta desde lugares específicos como mulheres e trabalhadoras, que as 

militantes do MMB e MMT/PB levantam na década de 1980 suas bandeiras e 

reinvindicações. Neste capítulo apresentamos o debate sobre a constituição dos 

movimentos sociais nas lutas políticas no Brasil e como a Geografia se une ao debate, 

analisando as territorialidades originadas a partir dos conflitos que os movimentos 

protagonizam. Com base nesse processo, apresentamos o resgate histórico da formação 

e atuação do MMB e MMT/PB na região do Brejo paraibano e a emergência desses 

movimentos como entidades de representação de um sujeito específico: a mulher 

trabalhadora rural, na Paraíba. 
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2.1 Movimentos Sociais: formas de organização e mobilização no campo brasileiro 

 

Afirmar a pluralidade das compreensões e das ações dos movimentos sociais 

reforça a existência de características específicas e comuns no processo de formação 

desses movimentos, como afirma Frank e Fuentes (1989), os movimentos sociais 

partem “de uma moralidade e um sentindo de (in)justiça na mobilização individual e no 

poder de mobilização social no desenvolvimento de sua força social” (p. 04). Os autores 

ainda ressaltam que: 

 

O pertencimento individual ou a participação e motivação em toda 
classe de movimentos sociais possui um forte componente moral e 

uma preocupação defensiva com a justiça na ordem social mundial. 

[...] os movimentos sociais mobilizam seus membros de forma 
defensiva/ofensiva contra uma injustiça percebida a partir de um 

sentido moral compartilhado [...]. A moralidade e a justiça/injustiça, 

tanto no passado como no presente, foram as forças motivacionais e 
sustentadoras dos movimentos sociais, talvez numa maior grau que a 

privação da subsistência e/ou a identidade, produtos da exploração e 

da opressão por meio do qual a moralidade e a (in)justiça se 

manifestam (1989, p. 04). 

 

 A mobilização surge desse processo de privação, opressão e injustiça à que 

somos submetidos. Para esses autores, cada movimento social “serve não só para lutar 

contra a privação, mas, ao fazê-lo, também (re) afirmar a identidade das pessoas ativas 

no movimento e talvez também daqueles ‘nós’ pelo qual o movimento atua. Estes 

movimentos sociais [...] caracterizam a vida social da humanidade em muitas épocas e 

lugares” (1989, p. 04). Todavia, a necessidade social de romper com o processo de 

exploração e opressão de classe, surge como afirma Lukács (1978) “por meio da pressão 

que se exerce sobre os indivíduos (frequentemente) de maneira anônima, a fim de que 

as decisões deles tenham uma determinada orientação” (p. 07).  

 Esse sentimento de privação enquanto classe e enquanto gênero, trás para 

mulher trabalhadora rural, a necessidade de por meio dos movimentos específicos, de 

romper com o status quo da sua condição. Como mostra o depoimento da trabalhadora 

rural recolhido nos Anais do I Encontro Nacional de Educação Popular e Movimentos 

de Mulheres, em 1985: 
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Depois do encontro com as companheiras para falar dessas coisas, 

senti uma vontade enorme de lutar cada vez mais e essa vontade me 

faz sentir que sou mais mulher. A gente vê tanto sofrimento quando 
encontra com as companheiras, que dá vontade de mudar tudo – junto 

com elas e com todo mundo e mudar logo, logo.  

(Caderno do 1° Encontro Nacional de Educação Popular e Movimento 

de Mulheres. Piracicaba/SP, 1985). 

 

 Para Gohn (1997), um movimento social é uma ação dos homens na história, que 

envolve, por meio de um conjunto de procedimentos, um fazer e que, por meio de um 

conjunto de ideias que motivam ou fundamentam a ação, um pensar. Segundo esta 

autora, existem duas concepções para o estudo dos movimentos sociais: 

 

[...] uma ampla, que independe do paradigma teórico adotado, sempre 
se refere às lutas sociais dos homens, para a defesa de interesses 

coletivos amplos ou de grupos minoritários; conservação de 

privilégios; obtenção ou extensão de benefícios e bens coletivos etc. A 

outra acepção se refere a movimentos sociais específicos, concretos, 
datados no tempo, e localizados num espaço determinado (p. 247). 

 

 Os movimentos sociais constroem estruturas, desenvolvem processos, organizam 

e dominam territórios das mais diversas formas e em diferentes escalas. Eles são 

portadores, em algum grau, de uma nova ordem que pressupõe novas posições, novas 

relações, sempre socialmente instituídas entre lugares (Fernandes, 2001; Gonçalves, 

2004, apud Santos, 2008, p. 35). 

 As novas posições e as novas relações às que se referem esses autores são parte 

de uma ação coletiva que se opõe a uma determinada dominação, que para Touraine 

(2006) é a principal característica de um movimento social: 

 

[...] movimento social significa colocarmo-nos no ponto de vista dos 

atores, isto é, dos atoresque são, ao mesmo tempo, conscientes do que 

têm em comum, ou seja, dos mecanismos de conflitos e dos interesses 

particulares que os definem uns contra os outros (p. 20). 
 

 Para as mulheres trabalhadoras rurais do MMB e do MMT/PB é a partir dessa 

relação de consciência dos mecanismos de conflitos e de interesses que as exploram e as 

dominam por meio da sua classe e da sua condição de mulher, que trazem a necessidade 

de organização de reinvindicação e de luta em torno do sujeito feminino no espaço 

agrário do Brejo paraibano.  
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 Essa afirmativa fica clara na fala de uma das principais lideranças do 

movimento: 
 

Quando eu entrei no movimento, eu não tinha conhecimento de nada e 

foi a partir dai que eu aprendi que ser mulher é lutar, é trabalhar, é 

defender nossos direitos e está buscando com as companheiras e com 

as lideranças, e hoje também me tornei uma liderança. Hoje eu estou 
nas comunidades, na base, lutando com nossas companheiras 

mulheres que não tem o conhecimento do seu dia. Ela é aquela 

“chofer de cozinha”, como eu fui, então isso para mim é um prazer, 
em estar ajudar elas também em se fazer ser mulher.  

(Campanha Viva Mulher produzido pelo Serviço de Educação 

Popular-Sedup/Guarabira. Guarabira, 2014). 

 

 Um movimento social é um desafio público contínuo, travado contra aqueles que 

detêm o poder em nome de uma população desfavorecida, incorporando uma 

formulação de créditos recíprocos entre aqueles que desafiam e aqueles que estão no 

poder (TILLY, 1995). Essa concepção reforça a compreensão das mulheres 

trabalhadoras rurais do Brejo paraibano e os mecanismos de poder que as oprimem no 

espaço produtivo e no espaço reprodutivo, delimitando-as em papéis de exploração 

contínua. 

 Segundo Silva (1995), o MMB e o MMT/PB surgem como um movimento 

social em que as mulheres trabalhadoras rurais sentem-se motivadas para debater 

relações de gênero, além de possibilitar uma militância cuja dinâmica as transforma em 

sujeitos políticos ao favorecer uma reelaboração de valores, uma reflexão acerca dos 

direitos e luta por sua construção. 

 A partir disso, a abordagem feita por Touraine sobre a discussão dos 

movimentos sociais a partir do sujeito que se mobiliza, com o objetivo de ampliar a 

leitura sobre os fenômenos coletivos, afirma que: 

 

[...]essa nova geração de conflitos sociais e culturais, caracterizados 
pela luta sobre as finalidades da produção cultural, educacional, de 

saúde e informação de massa; define a compreensão do sujeito como 

uma resistência a uma forma de dominação social contra a qual se 

invocam valores, orientações gerais da sociedade (1998, apudGoss e 

Prudencio, 2004, p. 79-80). 

 

 Para este autor o movimento social existe na medida em que o sujeito, ou o 

indivíduo, em construção contesta à lógica da ordem. Esse sujeito é fruto de um 

processo de identificação e não mais de identidade, evidenciando-se através da lógica 
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das técnicas e dos mercados em conflito com a lógica do sujeito (Touraine, 2003 apud 

Goss e Prudencio, 2004, p. 80). 

 Para aquecer o debate é importante explanar sobre as diferenças de lutas sociais 

e classes sociais. Lutas sociais tem um caráter cíclico e faz parte da gênese dos 

movimentos sociais que surgem da dinâmica do conflito social, da luta social, da busca 

do novo ou reposição/conservação do velho e classes sociais, segundo Gohn (2004, p. 

249) “esse conceito restringe o debate para ações dos indivíduos enquanto agentes 

produtores e reprodutores socioeconômicos”. 

 Tanto Touraine (1998; 2003) como Gohn (2004), isentam nos seus argumentos 

relações que se complementam, nos referimos aos papéis determinados culturalmente e 

que as condições de reprodução e exploração das mulheres trabalhadoras são 

impossíveis de se dissociarem da sua condição de sujeito em qualquer fase histórica das 

relações de produção e da reprodução.  

 Utilizar o conceito e a categoria analítica de classe social não interfere na leitura 

efetiva do sujeito, não na atual sociedade que é capitalista e dividida em classes. Nelas 

os sujeitos são estratificados socialmente a partir, centralmente, da sua condição na 

divisão social do trabalho. Isso não implica que na condição de trabalhador todos os 

processos de opressão tornam-se iguais. A condição desigual da mulher no mundo do 

trabalho evidencia como uma determinada sociedade e suas leis econômicas reafirmam 

as construções sociais assimétricas de gênero ao longo da história. 

 Uma das características do desenvolvimento da sociedade capitalista é que seu 

avanço está fundamentado na apropriação e no controle da força de trabalho e 

transformação da natureza em recurso econômico. No entanto, ambos os processos não 

são suficientes para atingir o controle social, para isso, o capitalismo desenvolve 

mecanismos de intervenção sobre as relações sociais também a partir da subjetividade 

do trabalho, inferindo nos sistemas simbólicos.  

As sociedades reproduzem-se através de uma integração crescente das estruturas 

econômicas, políticas e culturais e por consequência, os conflitos sociais, além da escala 

econômica, repercutem nas áreas culturais e afetam a identidade pessoal, o tempo e o 

espaço da vida cotidiana, a motivação e os padrões sociais (MELUCCI, 1989). 

 Levando em consideração o controle social na sociedade capitalista, Montaño & 

Durigetto (2011, apud Oliveira Filho, 2014, p. 98), definem duas vertentes dos 

movimentos sociais: 
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A primeira se refere aos movimentos sociais clássicos, ligados às lutas 

de classes diretamente vinculadas a contradição capital/trabalho: os 

chamados movimentos sindicais e trabalhistas (que enfrentam o 
capital para objetivo imediato de diminuir, regulamentar a exploração) 

e os movimentos de libertação nacional socialista ou anticapitalista, 

que visam à superação da ordem vigente, essas duas formas de ação 

constituem-se a primeira vertente; a segunda vertente de análise dos 
movimentos sociais é a dos chamados “novos movimentos sociais”. 

 

 Os estudos dos chamados Novos Movimentos Sociais surgem na década de 1960 

na Europa incorporando ao debate, segundo Gohn (1997, p. 121): “esquemas 

interpretativos que enfatizam a cultura, a ideologia, as lutas sociais cotidianas, a 

solidariedade entre as pessoas de um grupo ou movimento social e o processo de 

identidade criado”. 

 A autora explica a leitura europeia do conceito de Novos Movimentos Sociais, 

em cinco principais características: 1) é um conceito com base na construção de um 

modelo teórico com base na cultura, negando qualquer visão funcionalista da cultura 

como um conjunto fixo e predeterminado por normas e valores herdados 

historicamente; 2) a negação do marxismo e da sua interpretação da ação coletiva 

apenas no nível das estruturas, da ação das classes, trabalhando numa universo de 

questões que prioriza as determinações macro da sociedade; 3) elimina o sujeito 

histórico, eliminando a centralidade de um sujeito específico e predeterminado em 

virtude de atores sociais, definidos como participantes das ações coletivas; 4) destaca a 

dimensão política no âmbito das relações microssociais e culturais; 5) passam a analisar 

a identidade coletiva criada por grupos e não a criada por estruturas sociais, e pela 

identidade coletiva (GOHN, 1997). 

 Na América Latina, segundo Goss e Prudencio (2004), os Novos Movimentos 

Sociais (NMS) são diferentes dos novos movimentos sociais europeus, pois 

“caracterizam-se por se desenvolverem em sociedade civis marcadas por tradições de 

relações clientelistas e autoritárias e por sistemas judiciários inoperantes. Na Europa, o 

novo refere-se ao antigo movimento da classe trabalhadora” (p. 86). Na América Latina 

os NMS passam a demandar não apenas “bens e serviços necessários à sobrevivência 

humana, como também reivindicavam a garantia dos direitos sociais modernos, de 

igualdade, liberdade e democratização das relações sociais” (p. 87). 

 Os Novos Movimentos Sociais tem a leitura de um projeto com potencial 

transformador, pois modifica a sociedade não apenas a partir do aparelho do Estado, 
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mas também no nível das ações concretas da sociedade civil (SCHERER-WARREN, 

1993, apud GOSS E PRUDENCIO, 2004).  

 Johnston, Larãna e Gusfield (1994, apud Gohn, 2004), sustentam que a 

contribuição dos NMS ocorre pela necessidade de ser dar atenção ao “significado das 

mudanças morfológicas na estrutura e na ação dos movimentos, relacionando-as com 

transformações estruturais na sociedade como um todo” (p. 02). 

Frank e Fuentes (1989) são críticos aos NMS e afirmam que esses “novos” 

movimentos sociais na realidade não passam de “velhas” características dos “múltiplos 

movimentos sociais do Ocidente, do Sul e do Leste” (p. 02), como os movimentos 

camponeses, de comunidades locais, indígenas, mulheres/feministas. Porém, podem-se 

identificar algumas características novas, a exemplo dos movimentos sociais 

ecológicos/verdes e os pacificistas porque respondem “a necessidades sociais que foram 

geradas mais recentemente pelo desenvolvimento mundial” (p. 02).  

 Como foi ressaltado anteriormente, os movimentos sociais expressam-se através 

da característica em comum de moralidade e sentimento de injustiça individual e no 

poder da mobilização. Por isso, reforçando a crítica de Frank e Fuentes (1989) perante o 

paradigma dos Novos Movimentos Sociais, eles afirmam que: 

 

[...] cada movimento social serve não só para lutar contra a privação, 
mas, ao fazê-lo, também (re)afirma a identidade das pessoas ativas no 

movimento e talvez também a daqueles “nós” pelos quais o 

movimento atua. Estes movimentos sociais, portanto, longe de serem 

novos, caracterizam a vida social da humanidade em muitas épocas e 
lugares (p. 04). 

 

 Os movimentos específicos de mulheres como o MMB e o MMT/PB, 

compreendem-se dentro de um processo de territorialização que afirma a luta de um 

sujeito específico privado: a mulher trabalhadora rural e longe de ser uma luta “nova”, 

como caracterizado pelos NMS. Assim, é na geografia que encontramos as condições 

norteadoras para o debate sobre as lutas sociais no campo agrário brasileiro e seu 

processo emancipatório. 

 

2.2 Os Movimentos Sociais na Geografia  

 

 A Geografia aproxima-se do debate sobre os movimentos sociais de diferentes 

formas, ela ocorre através da afirmação do espaço na teoria social a partir de um 
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contexto de mudanças paradigmáticas, em que a transformação da realidade emerge na 

cena política através dos movimentos sociais como possíveis sujeitos de transformação 

e afirmação do espaço enquanto uma dimensão fundamental da experiência social 

(SANTOS, 2011). 

 A aproximação dos geógrafos com os movimentos sociais, segundo Santos 

(2011), ocorre a partir de duas vertentes: 1) aqueles, engajados ou não, que tomam os 

movimentos sociais como objeto de reflexão; 2) aqueles, engajados ou não, que tomam 

os movimentos sociais como motivadores da sua reflexão. Assim, ele sistematiza essa 

compreensão em três tendências analíticas: 1) Geografia da organização dos 

movimentos sociais – onde os movimentos são abordados, de forma mais descritiva e a 

partir da sua estrutura organizativa e suas agendas de mobilizações, realçando a 

interlocução com o Estado; 2) Geografia das lutas sociais – analisa-se as formas de 

materialização das lutas e dos conflitos sociais no espaço, enquanto expressão concreta 

das contradições sociais; 3) Geo-grafias dos movimentos sociais – partem de dois 

percursos analíticos: a. leitura dos movimentos sociais tomando o espaço como objeto e 

enquanto base do método; b. enquanto categoria do pensamento da geografia, momento 

em que o movimento social deixa de ser objeto e nele mesmo, torna-se um instrumento 

analítico para o desvendamento de novas espacialidades e territorialidades, portador das 

novas ordens sociais latentes que através da sua ação se tornam patentes na 

espacialização da sociedade. 

 Dentro dessa leitura da relação entre a Geografia e o debate dos Movimentos 

Sociais, focaremos na análise dos geógrafos de duas vertentes: os da Geografia das lutas 

sociais e os das Geo-grafias dos movimentos sociais (SANTOS, 2011). As questões 

apontadas em ambas vertentes nos ajudam a analisar acerca do nosso objeto da 

pesquisa: o MMT/PB e os sujeitos que o constituem. Os espaços de luta em que elas 

ocupam enquanto movimento social do campo visibilizam, ao mesmo tempo, dois 

processos específicos que reforçam a construção social dos sujeitos: o trabalho e o 

gênero. 

 A “Geografia das lutas sociais” tem como foco de análise os movimentos 

sociais como motivadores, mas não como objetos de pesquisa em si. Não há um 

remetimento direto às organizações decorrentes da ação coletiva, personificada na 

forma de movimentos sociais e sim, a busca da identificação das espacialidades dos 

conflitos e das lutas sociais (SANTOS, 2011). O objeto são as lutas e sua espacialidade 
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que representam esta abordagem e um dos principais geógrafos dessa vertente é 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira, no texto “A longa marcha do campesinato: 

movimentos sociais, conflitos e Reforma Agrária” (2001, p. 185), ele deixa claro que é 

através do desenvolvimento desigual e contraditório do capital que surgem os processos 

heterogêneos, complexos e plurais no processo de exploração da classe trabalhadora.  O 

autor aponta que nesse processo de exploração do capital os camponeses lutam em duas 

frentes: 

 

[...] uma para entrar na terra, para se tornarem camponeses 
proprietários; e, em outra frente, lutam para permanecer como 

produtores de alimentos fundamentais à sociedade brasileira. São, 

portanto, uma classe em luta permanente, pois os diferentes governos 

não os têm considerado em suas políticas públicas (p. 189). 

 

 Utilizando dos processos de territorializações das ações dos movimentos em 

acampamentos e assentamentos, Oliveira (1997) continua afirmando que são “novas 

formas de luta de quem já lutou ou de quem resolveu lutar pelo direito à terra livre e ao 

trabalho liberto” (p. 185) e ressalta que “a terra que permite aos trabalhadores reporem-

se/reproduzirem-se, no seio do território da reprodução geral capitalista” (p. 14). 

 Compreendendo as variadas demandas existentes nas lutas sociais como um 

processo fragmentado, a delimitação da luta cotidiana ocorre através de “organizações 

de apoio e resistência, cruciais para garantir aqui, no centro da sociedade nacional, um 

espaço de luta e/ou luta de apoio a esses movimentos” e para ele, as características dos 

movimentos sociais no campo hoje configuram-se apenas em: “a luta das nações 

indígenas, dos posseiros, dos peões, dos camponeses subordinados, dos desapropriados 

nas grandes obras do Estado, dos ‘brasiguaios’, dos sem-terras, dos seringueiros, dos 

bóias-frias e da presença do trabalho escravo nas cavoarias” (OLIVEIRA, 1997). 

 Reforçando a leitura da luta de classes como o principal processo de organização 

e mobilização dos camponeses e trabalhadores em movimentos sociais no campo. Lima 

(2013), afirma que: 

 

[...] às péssimas condições de vida as que camponeses e trabalhadores 
rurais foram submetidos, determinadas pelo modo como o espaço 

agrário foi sendo produzido e (des) organizado. Pelas suas condições 

objetivas de produção, o espaço agrário, desde o ponto de vista do 
trabalhador, é um espaço de exploração e expropriação, contudo 

prenhe de territórios de insurgências e contestação (p. 52). 
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 As péssimas condições dos camponeses e trabalhadores rurais fizeram com que 

o MMB e o MMT/PB trouxessem ao debate as principais pautas para organização, 

reinvindicações e para a participação e organização das mulheres. Essas pautas 

trouxeram consigo, a clareza da necessidade de ruptura com a condição de gênero e 

classe dessas mulheres: a reflexão da mulher como trabalhadora e não só como “dona de 

casa”; a mulher como mãe; a mulher como esposa; a mulher e sua participação sindical; 

a mulher e a violência que atinge dentro e fora de casa; a mulher e a política e; a mulher 

e a saúde. 

 Moreira (2003) afirma que o diálogo da Geografia com os movimentos sociais 

torna-se um debate da Geografia do Trabalho. Para este autor, o trabalho é entendido 

como: 

 

Um, bem amplo, é o de ver o trabalho como sendo aquela relação 

metabólica entre o homem-sociedade, e aquilo que a nossa cultura a 

partir do Renascimento vai designando por natureza, ou seja, a relação 
metabólica entre o homem e o meio, o homem e a natureza. Uma 

relação na qual e por intermédio da qual esse mundo com o qual o 

homem interage vai sendo modificado por ele constantemente. Enfim, 

o trabalho entendido como relação metabólica entre o homem-
sociedade e a natureza, que leva a esse conjunto, sociedade-natureza, a 

ser transformada permanentemente. [...] Um outro modo de 

entendimento do trabalho, como processo também, mas um processo 
mediante o qual o homem realiza o salto do reino da necessidade para 

o reino da liberdade (p. 42) 

 

 O autor acrescenta que: 

 

Espaços específicos, cada qual é uma síntese do todo, prescrevendo, 

segundo a ideologia dominante, as noçõesde mundo e hierarquia. Tais 

noções seguem uma escala de espaço que vai do "espaço social" 

específico ao mais geral, como: o espaço familiar, seguido do espaço 
estado-nação e encimado pelo espaço cósmico; ou, em outro caso 

paralelo: o espaço empresarial, o espaço estatal e o espaço mundial. 

(2007, p. 74-75) 

 

 A leitura dos arranjos ideológicos individuais de cada sujeito é essencial para a 

compreensão do espaço como produto social, pois a formação espacial deriva 

justamente da articulação entre homem e meio e homem e homem. E o homem, o 

sujeito social, não surge apenas da sua condição de classe, mas incorpora condições 

subjetivas de vida que torna singular a sua ação e compreensão de mundo. Não é o 

nosso interesse cair no erro de uma interpretação abstrata, mas é necessário 
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compreender que o sujeito social é construído a partir da necessidade que uma 

determinada sociedade lhe impõe e lhe exerce a seu serviço. Se estamos analisando um 

processo de constituição e formação de um sujeito coletivo, o MMT/PB, no bojo da 

sociedade capitalista e sua expressão no espaço agrário paraibano, entendemos que não 

podemos desvincular às construções dos sujeitos que essa sociedade impõe para 

explora-los e oprimi-los continuamente, como às questões de gênero. 

Voltando para Moreira (2003; 2007), o autor destaca a necessidade de recuperar 

o trabalho como categoria chave da compreensão da história, reestabelecendo o sujeito 

na teoria social e resgatar o papel e o projeto da classe trabalhadora como sujeito. 

O autor compreende que a Geografia serve dialeticamente para dominação e 

para a emancipação social. A “Geografia das Lutas Sociais” é um desdobramento 

teórico para compreender os movimentos sociais e sua relação com o projeto concreto 

de superação das relações sociais de dominação impostas pela sociedade de classes. 

Para as mulheres trabalhadoras rurais do MMB e do MMT/PB, a superação da 

sociedade capitalista, burguesa, branca e patriarcal, é necessária com a ruptura das 

atribuições diferenciadas impostas as mulheres nas relações de trabalho. Essa relação 

coloca a mulher numa condição de explorada e estranhada enquanto trabalhadora no 

espaço produtivo e mais ainda no espaço reprodutivo, pois a mesma é colocada como 

única responsável pela reprodução desse espaço, na medida em que é posicionada pela 

sua condição biológica. 

Na perspectiva que aborda a “Geo-grafias dos movimentos sociais: 

proposições de categorias no debate Geografia & Movimentos Sociais”, para 

Oliveira (2011) afirma que essa vertente parte do “esforço de construção de categorias 

emergindo da análise dos movimentos sociais” (p. 53-54). O autor ressalta que: 

 

No caso da Geografia, emerge a preocupação com o território e com 

as territorialidades (hegemônicas, subalternas, alternativas – elas 

afirmam na verdade a fluidez e transitoriedade do território), com o 

espaço e as espacialidades. Os movimentos vão emergir em diversas 
leituras, como potenciais portadores de novas territorialidades e de 

novas ordens de relações sociais (p. 53-54). 

 

 Nessa tentativa de estudar desde a geografia a ação territorial dos movimentos 

sociais destacamos os trabalhos de Bernardo Mançano Fernandes e Carlos Walter Porto-

Gonçalves. 
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 Bernardo Mançano (2005, p. 26) constrói movimento social como categoria 

geográfica utilizando-se da interpretação da atuação do Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST). O autor define o conceito de espaço social contido dentro do espaço 

geográfico, criado originalmente pela natureza e transformado continuamente pelas 

relações sociais, que produzem diversos outros tipos de espaços materiais e imateriais, 

como por exemplo: políticos, culturais, econômicos e ciberespaços. 

 Fernandes (2005) ressalta que os espaços desafiam os sujeitos que vivem e 

pretendem compreendê-lo, pois ele é “multidimensional, pluriescalar ou multiescalar, 

em intenso processo de completibilidade, conflitualidade e interação” (p. 27). E as 

relações sociais realizam “leitura e ações que fragmentam o espaço” (p. 27), são 

análises “parciais, unidimensionais, setoriais, lineares, uniescalar, incompletas e, 

portanto, limitadas, porque necessitam delimitar” (p. 27). O autor ainda afirma que: 

 

As relações sociais são predominantemente produtoras de espaços 
fragmentados, divididos, unos, singulares, dicotomizados, 

fracionados, portanto, também conflititivos. A produção de 

fragmentos ou frações de espaços é resultado de intencionalidades das 
relações sociais, que determinam as leituras e ações propositivas que 

projetam a totalidade como parte, ou seja, o espaço em sua qualidade 

completiva é apresentado somente como uma fração ou um fragmento 
(p. 27). 

 

 O espaço passa a ser compreendido segundo a intencionalidade da relação social 

que o criou e essa relação social em sua intencionalidade cria uma determinada leitura 

do espaço, que conforme o campo de forças em disputa pode ser dominante ou não. E 

assim, criam-se diferentes leituras socioespaciais (FERNANDES, 2005).  

 Para Fernandes (2005) os conceitos de territorialização, desterritorialização, 

reterritorialização e espacialização são importantes para a compreensão do seu esforço 

teórico na construção dos conceitos como movimentos socioterritoriais e movimentos 

socioespaciais: 

 

Os movimentos das propriedades dos espaços e territórios são: 
expansão, fluxo, refluxo, multidimensionalidade, criação e destruição. 

A expansão e ou a criação de territórios são ações concretas 

representadas pela desterritorialização. Esse movimento explicita a 
conflitualidade e as contradições das relações socioespaciais e 

socioterritoriais (p. 28-29) 
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 Com relação à definição do conceito de movimentos socioterritoriais, Fernandes 

(2005, p. 31-32) afirma que são todos aqueles que têm o território como trunfo e esse 

território é essencial para sua existência porque criam relações sociais para tratarem 

diretamente de seus interesses e assim produzem seus próprios espaços e seus 

territórios. Ele ainda os define como: a. Movimentos socioterritoriais isolados, aqueles 

que atuam apenas em determinada microrregião ou num espaço geográfico equivalente; 

b. Movimentos socioterritoriais territorializados, que são os que atuam em diversas 

macrorregiões e formam uma rede de relações com estratégias políticas que promovem 

e fomentam a sua territorialização. Já os movimentos socioespaciais atuam em 

diferentes escalas e são predominantemente agências de mediação. 

Carlos Walter Porto-Gonçalves que segundo Oliveira (2011), busca estudar os 

movimentos sociais por meio da “geograficidade dos movimentos sociais”: 

 

[...] a natureza sociogeográfica dos movimentos sociais não busca uma 
única dimensão espacial dos movimentos, fruto de uma decomposição 

analítica de diversas possibilidades de leitura espacial de aspectos dos 

movimentos, mas sim, opera através de complexa observação e 
ponderação acerca de alguns pilares interpretativos que, combinados, 

permitem identifica-la e defini-la (p. 63-64). 

 

 Segundo Porto-Gonçalves (2006), a geograficidade parte da compreensão do 

espaço geográfico enquanto dimensão social e histórica, e é uma dimensão necessária 

de toda sociedade. Ele afirma que “toda sociedade é um modo próprio de estar-junto e 

esse estar junto é, ao mesmo tempo, simbólico e material” (p. 11). Com relação à 

materialidade do espaço geográfico, ele ressalta que: 

 

[...] é sempre sign-ificada, de-sign-ada, posto que é, sempre, 

apropriada, até mesmo pela palavra. Os homens só se apropriam do 

que faz sentido para as suas vidas e esse sentido é, sempre, criação 

social, e não das coisas em si e por si mesmas. [...] O que se oferece à 
apropriação – o espaço-que-aí-está – implica que haja uma ação no 

sentido de se apropriar dele que, por sua vez, depende da correlação 

de forças entre os agentes (p. 11). 

 

 Segundo Santos (2011), Carlos Walter Porto-Gonçalves, irá propor uma 

definição conceitual em relação à dualidade entre escala cartográfica e escala 

geográfica, propondo uma terceira escala: a política. Essa vertente seria a possibilidade 
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de “apreender a capacidade de articulação, organização, magnitude e inserção social de 

um conflito e dos movimentos sociais” (p. 71). Portanto, Santos (2011) afirma que: 

 

[...] nesse sentido, um movimento pode através da sua capacidade de 

articulação e de organização, redefinir a própria natureza 

sociogeográfica de sua luta: aqui, mais do que em qualquer outro 
ponto de sua análise, a natureza sociogeográfica aparece como 

instrumento analítico e enquanto dimensão “utópica”. Daí a 

importância de constituição de categorias de leitura, indicativas dos 
instrumentos que os movimentos sociais podem mobilizar na sua luta 

pela redefinição de territorialidades. Estas categorias serão os 

atributos da “matriz” que constrói a natureza sociogeográfica. Os 
atributos analisados são (1) motivo/objeto de conflito, (2) 

protagonistas, (3) antagonistas, (4) tipos de organização e (5) formas 

de manifestação (p. 71). 

  

 Porto-Gonçalves questiona a necessidade de focar na análise do lugar e do 

espaço, em suas diferentes escalas nas que ocorre determinado conflito. Nesses espaços 

de luta social põe frente a frente o que ele denomina de protagonistas sociais. Afinal, 

coloca o autor: “o lugar é constituído por essas relações (luta) e a sociedade se constitui, 

constituindo em seus lugares” (p. 20), e esse lugar adquirido pelos movimentos sociais, 

através da sua própria existência, a importância das contradições inscritas no espaço-

tempo, como, também, os possíveis inscritos nessa própria realidade (SANTOS, 1996 

apud PORTO-GONÇALVES, 2006). 

 Para Porto-Gonçalves (2006, p. 21) “o movimento social é portador, em algum 

grau, de uma nova ordem que, como tal, pressupõe novas posições, novas relações, 

sempre socialmente instituídas entre lugares”. Ele vai ressaltar que: 

 

[...] a dialética entre o ser e o dever ser se instaura não como categoria 
abstrata, mas no chão concreto das lutas sociais, nas lutas sociais. 

Afinal, toda(o) aquela(e) que se sente oprimido ou explorado diz 

querer mais espaço – as mulheres querem mais espaço; os negros 

querem mais espaço; os sem-terra ocupam, isto é, se co-locam; os 
indígenas querem de-marcar suas terras,na verdade, seu territórios; os 

desempregados reinventam as lutas sociais bloqueando estradas, 

bloqueando a circulação e, assim, retomando seu lugar no espaço geral 
da produção da sociedade [...]. Enfim, os diferentes movimentos 

sociais re-significam o espaço e, assim, como novos signos grafam a 

terra, geografam, reinventando a sociedade (PORTO-GONÇALVES, 
2006, p. 21). 
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 A partir das contribuições de Porto-Gonçalves (2006) e de Moreira (2003; 

2007), podemos concluir que os movimentos sociais resgatam o sujeito e tentam 

construir uma nova ordem posta a partir das experiências dos homens e das mulheres 

que através das suas lutas esperam mudar de lugar. 

 A seguir, tentamos compreender os movimentos de mulheres e a influência do 

movimento feminista na formação político-ideológica dos movimentos de mulheres no 

espaço agrário. 

 

2.3 Os Movimentos de Mulheres Trabalhadoras e o debate feminista 

 

Os movimentos de mulheres surgem no Brasil na época em que o debate acerca 

da opressão de classe estava consolidado. As mulheres, através do movimento 

feminista, a partir da década de 1980, colocam-se à frente reivindicando seu lugar como 

trabalhadora e enquanto mulher. Muitos dos movimentos de mulheres que se 

organizaram no Brasil nesse momento tiveram no movimento feminista suas raízes. 

Além das reinvindicações de classe puxaram as questões específicas das mulheres 

trabalhadoras, começando a tomar uma dimensão na luta social que deflagrou na criação 

de movimentos autônomos de mulheres. 

 Não é nosso intuito fazer uma cronologia do movimento feminista desde o seu 

surgimento, mas compreender como essa vertente política influenciou e influencia até 

os dias atuais, o processo de formação político e ideológico das mulheres e 

especificamente das mulheres trabalhadoras rurais. 

 No Brasil a partir da década de 1960, o processo de conscientização feminina 

surge em um período de forte articulação política dos trabalhadores urbanos e do 

campo. As mulheres destacam-se nesse processo de organização da classe trabalhadora 

frente à sociedade capitalista com respaldo do Estado opressor, como um sujeito 

importante na mediação de força. 

 Tentando compreender as mulheres rurais em seu processo de militância, 

recuperamos Cruz (2008) e sua leitura do feminismo em que ela constitui através de três 

dimensões norteadoras da práxis: 

 

 

 



61 
 

 
 

a) Feminismo como movimento social: agindo diretamente na 

organização das mulheres como sujeito político, para, deste modo, 

transformar sua condição histórica de subordinação e opressão nos 
marcos do sistema patriarcal de relações de gênero; b) feminismo 

como visão de mundo e ideologia: que busca transformar o imaginário 

social e as representações simbólicas das e sobre as mulheres; e c) 

feminismo como teoria crítica: que trata de analisar, desconstruindo, 
criticando e desmontando os processos histórico-materiais, culturais e 

subjetivos pelos quais se constroem, se mantém e se reproduzem as 

múltiplas formas de dominação, opressão e exploração das mulheres, 
visando sua superação (p. 30-31). 

 

O processo de formação político-ideológico do MMT/PB tem como objetivo 

debates dentro dessas três dimensões que Cruz (2008) delimita: 1) através da 

necessidade de construir as mulheres trabalhadoras rurais em um movimento social 

específico de mulheres, conseguindo reelaborar e transformar a leitura dessas mulheres 

como sujeito político e trabalhadora; 2) através das leituras simbólicas, torna-se 

necessário nesse processo emancipatório, desconstruir as leituras de mundo que essas 

mulheres trazem consigo e também reproduzem a partir das suas leituras de gênero; 3) e 

nessa teoria feminista crítica surge a base principal de formação dessas mulheres, pois 

as mesmas unem-se através da análise crítica contra os espaços de diálogo da classe e 

que as excluem do debate, não dando o direito de colocar-se enquanto sujeito político e 

social. 

As diretrizes feministas ajudam essas mulheres a buscar compreender, analisar e 

explicar como o feminino, enquanto gênero, é construído e reproduzido, e tentar romper 

com o poder simbólico instituído nesse gênero feminino, que aprisiona, subordina e/ou 

inferioriza as mulheres. Segundo Cruz (2008, p. 41-42), o termo feminismo trás consigo 

“um olhar para as relações sociais marcadas pelo gênero”, dando abertura a vários 

olhares e ampliações do olhar feminista, articulando gênero com várias dimensões da 

vida em sociedade, como a raça e classe que junto com o gênero formam o “tripé que 

estrutura as desigualdades sociais e econômicas”. 

No I Seminário sobre Mulher e Políticas Públicas, realizado em setembro de 

2013, na cidade de Guarabira/PB e promovido pelo MMT/PB em parceria com o 

Serviço de Educação Popular, o primeiro questionamento foi: O que é ser mulher?, das 

respostas foram: 

 

“liberdade”; “conhecer seus direitos e gozar deles”; “conquistar 

espaço na sociedade, na família, na Igreja”; “viver sempre na luta”; 

“ser você mesma”; “reivindicar seus direitos, respeitar e ser respeitada 
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sem preconceito”; “uma batalha difícil, muita responsabilidade, muito 

trabalho”; “ter consciência, ter fala”; “lutar e não desistir”; “ser 

respeitada por toda uma sociedade” (I Seminário sobre Mulher e 
Políticas Públicas. Guarabira/PB, 2013). 

 

A variedade apresentada nos permite identificar no processo de formação das 

mulheres do MMT/PB a necessidade de compreensão da sua identidade e de qual é o 

seu papel enquanto sujeitos sociais e políticos. Em relação a esse processo Souza-Lobo 

(1991) afirma que: 

 

[...] a constituição do movimento implica a problematização do 
processo mesmo de formação do coletivo, a formulação da demanda e 

as implicações desse modo em que, ao mesmo tempo, uma 

necessidade é interiorizada e se transforma em reivindicação coletiva 
que supõe uma solidariedade (p. 220). 

 

Esta autora ressalta que mesmo que os movimentos de mulheres tenham como 

formação reivindicações de melhorias de vida ligadas diretamente com as necessidades 

de superar carências sociais, essas causalidades que surgem de uma “miséria”, 

provocaria esse movimento reivindicatório e mostra a emergência de demandas que 

“supõe a formação coletiva de demanda” e não se torna mais “uma reivindicação 

imediata e isolada, mas passa pela construção da noção de direito, pelo reconhecimento 

de uma coletividade de iguais” (1991, p. 221). 

A partir dessas demandas, Soares (1994) afirma que da década de 1970-1980: 

 

As mulheres – novas atrizes – ao transcenderem seu cotidiano 
doméstico, fizeram despontar um novo sujeito social: as mulheres 

anuladas emergem como mulheres inteiras, múltiplas. Elas estavam 

nos movimentos contra a alta do custo de vida, pela anistia política, 
por creches, criaram associações e casas de mulheres, entraram nos 

sindicatos onde reivindicaram um espaço próprio, realizaram seus 

encontros. Novos temas entraram no cenário político, novas práticas 

surgiram (p. 12). 

 

Na década de 1970, esses movimentos de mulheres e feministas romperam com 

a tradição das mulheres só se manifestarem publicamente a favor dos valores 

tradicionais e conservadores, surgindo uma versão da mulher no Brasil que vai às ruas 

na defesa de seus direitos e suas necessidades, realizando enormes manifestações de 

denúncia das desigualdades. Esse período é marcado pela repressão militar da Ditadura 
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Militar no Brasil, que propiciou uma leitura feminista dentro dos partidos de esquerda e 

das mulheres engajadas pela democratização do país (Soares, 1994, p. 13). 

Os movimentos de mulheres recebem uma influencia pelo feminismo e tal 

feminismo nasce com o compromisso de lutar tanto pela igualdade das mulheres como 

pela anistia e a abertura democrática: 

 

Eram grupos de reflexão e pressão, cujas feministas tomaram como 

tarefa traduzir sua motivação original em proposições que sejam 
relevantes para a grande massa de mulheres desprivilegiadas, de modo 

a mobilizá-las contra a opressão de sexo e de classe (Soares, 1994, p. 

14). 

 

Sobre o movimento feminista brasileiro, Saffioti (2013, p. 382) ressalta que esse 

movimento desempenhou funções de uma força social construtiva e relevante papel no 

despertar da consciência da mulher não apenas para seus problemas, como também para 

todos os problemas do mundo moderno, que a afetavam direta e indiretamente. O 

movimento feminista no Brasil ainda difundiu, em boa parcela das mulheres, a 

necessidade de libertar-se e de emancipar-se através do trabalho, um processo que 

ocorria na medida em que os elementos femininos penetravam em áreas consideradas 

exclusivamente masculinas. 

Segundo Souza-Lobo (1991, p. 225), as práticas feministas nessa época podem 

ser delimitadas em três fases: 1) década de 1970, em que grupos ou individualmente, 

formando parte de um amplo e heterogêneo movimento que articulava as lutas contra as 

formas de opressão das mulheres com as lutas pela redemocratização os discursos 

estratégicos sobre o Estado como inimigo comum; 2) entre os anos de 1980-1982, em 

que há uma reorganização partidária que começa a descaracterizar as práticas 

autônomas dos grupos, que se dividem entre partidos ou movimentos; 3) após 1982, em 

que se polarizam duas discussões: de um lado as que propunham ocupar os novos 

espaços governamentais e do outro as que insistiam na exclusividade dos movimentos 

como espaço feministas. 

Para Soares (1994) a terceira fase ressaltada por Souza-Lobo (1991) apresenta: 

 

O movimento feminista, a partir de 1981, ficou mais complexo na sua 

organização e mais diverso ideologicamente. Com a reorganização 

partidária, foi polarizado pelas diversas propostas que surgiram. 

Embora não refletisse visões diferentes de feminismo, a polarização se 
deu no âmbito das questões gerais da reconstrução da democracia 
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liberal. Ao mesmo tempo, com o aparecimento ou a reativação de 

canais tradicionais de representação política, muitas mulheres 

privilegiaram a atuação nos partidos. A partir de então viu-se uma 
nova militante nos partidos políticos, a feminista, e nestes espaços o 

tema “mulher”
18

 tornou alvo de debate, item obrigatório dos 

programas e plataformas eleitorais dos partidos progressistas, como 

consequência da visibilidade que as questões das mulheres ganharam, 
trazidas pelos movimentos de mulheres (p. 18-19) 

 

 Nessa época as lutas feministas refletiram na mulher trabalhadora que insere-se 

na luta de classe contra a sociedade capitalista, dando um salto de qualidade em seu 

processo de conscientização e com isso surgem novas lideranças femininas e suas 

reivindicações ganharam corpo em um programa de luta que combinava as bandeiras 

comuns a toda classe trabalhadora com as exigências específicas da mulher (TOLEDO, 

2008). 

 Já para Souza-Lobo (1991), o feminismo dos 1980, surge como uma “matriz 

discursiva que não se definem como feministas, nem são analisadas sob essa óptica” (p. 

245) e que tais movimentos assumem “o discurso da igualdade” no debate social e 

cultural, e “informa o questionamento das relações de dominação na família, o direito à 

saúde ou à posse da terra, ou questionamento da divisão sexual do trabalho” (p. 245). 

 A influência do feminismo no movimento de mulheres ocorre de forma 

diferenciada no processo de formação dos movimentos de mulheres rurais. Em sua 

maioria, os movimentos de mulheres trabalhadoras rurais surgem, na década de 1980, 

nesse processo de emancipação política em um cenário da luta pela terra e por melhores 

condições de trabalho no campo e junto ao processo de rearticulação da classe 

trabalhadora na forma de movimentos sociais no campo. Para essas mulheres, o 

despertar para a luta emancipatória enquanto classe aparece no âmbito da Igreja, das 

Comunidades Eclesiais de Base e dos Sindicatos Rurais e o rompimento para elas com 

essas instituições ocorre justamente com a necessidade de fazerem-se presentes no 

debate e no processo emancipatório de luta feminista de classe. Surgem assim os 

                                                             
18 Segundo Piscitelli (2004), as várias correntes do pensamento feminista afirmam a existência da 

subordinação feminina, mas questionam o suposto caráter natural dessa subordinação. Elas sustentam, ao 

contrário, que essa subordinação é decorrente das maneiras como a mulher é construída socialmente. Isto 

é fundamental, pois a ideia subjacente é a de que o que é construído pode ser modificado. Portanto, 

alterando as maneiras como as mulheres são percebidas seria possível mudar o espaço social por elas 

ocupado. Por esse motivo, o pensamento feminista colocou reivindicações voltadas para a igualdade no 

exercício dos direitos, questionando, ao mesmo tempo, as raízes culturais destas desigualdades. As 

feministas trabalharam em várias frentes: criaram um sujeito político coletivo – as mulheres, e tentaram 
viabilizar estratégias para acabar com a sua subordinação. Ao mesmo tempo, procuraram ferramentas 

teóricas para explicar as causas originais dessa subordinação (p. 44-45).  
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movimentos de mulheres trabalhadoras rurais, mas para compreendermos o ganho de 

visibilidade é necessário conhecer a trajetória dessas mulheres em entidades como a 

Igreja e os Sindicatos Rurais. 

 Na região do Brejo paraibano é impossível pensar na luta e resistência dos 

camponeses/ trabalhadores rurais sem enfocar o papel da mulher trabalhadora rural 

dessa determinada região. A mulher trabalhadora rural e camponesa participou do 

enfrentamento pelo acesso e permanência na terra. A diferença de gênero surge nesses 

mesmos espaços de luta, no momento em que começam a questionar não só o status quo 

da exploração de classe e da expropriação camponesa, mas na sua condição desigual 

como mulheres nesse processo. 

 A assimetria das relações de gênero acompanha a necessidade de começar a 

questionar os limites dos espaços de luta. Dessa necessidade, surgem na década de 1980 

na microrregião do Brejo paraibano, dois movimentos sociais específicos de mulheres 

com objetivos similares: construir espaços de representação. Esses movimentos para as 

mulheres trabalhadoras rurais e camponesas: o Movimento de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais do Brejo (MMB) e o Movimento de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba 

(MMT/PB). 

 Analisar o MMB e o MMT/PB é trazer a tona o processo de opressão e a 

necessidade de fala dessas mulheres para conquista de direitos. O MMB e o MMT/PB 

surgem da insatisfação com a representação dada pelos STRs e as PRs no Brejo. 

 A formação do MMB é decorrente da falta de espaço de diálogo e de 

representação das mulheres dentro do Sindicato Rural de Alagoa Grande. Já o MMT/PB 

surge dessa necessidade, em um espaço político diferente: a Igreja e as Pastorais Rurais. 

Ao mesmo tempo em que os movimentos surgem de espaços de representação política 

diferenciados, essas mulheres encontram-se e partilham juntas de uma só bandeira: a 

necessidade de se exporem enquanto classe através da sua condição de mulher.  

 Quando ressaltamos que essas mulheres “encontram-se” é no sentido etinológio. 

Há uma relação entre os dois movimentos, que na fala dessas mulheres e nos 

levantamentos documentais e bibliográficos, aparece como se os dois fossem um 

mesmo processo como dois movimentos diferentes.  

 A seguir, apresentamos como as mulheres trabalhadoras rurais se organizam 

dando lugar a esses movimentos e como a relação do MMB e do MMT/PB entrelaçam-

se em todo o processo de luta na região. 
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2.4 Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Brejo (MMB) e o 

sindicalismo rural no munícipio de Alagoa Grande/PB 

 

 A origem do movimento sindical de trabalhadores rurais no Brejo Paraibano 

ocorreu no período anterior ao golpe de 1964, caracterizado pela interrupção na cena 

política nacional, do movimento das Ligas Camponesas. Tosi (1988) afirma que no 

Brejo esse momento dividiu-se em: 

 

[...] três fases marcantes: dois períodos de fundação de sindicatos, um 

na época das Ligas Camponesas, por iniciativa da Igreja e outro no 

começo dos anos 1970, por iniciativa dos políticos locais ou da 
FETAG; e um terceiro período, no começo dos anos 80, de renovação 

do sindicalismo. (p. 110) 

 

 No Brejo, havia a participação das Ligas em alguns municípios, como Alagoa 

Grande, Guarabira e Araçagi. Porém, ocorreram iniciativas de alguns padres e dos 

grandes proprietários do município, como em Alagoa Grande e Areia, em fundações de 

sindicatos, no caso os “Sindicatos dos Padres”. 

 O Quadro 01 mostra os Sindicatos Rurais fundados nos municípios do Brejo 

Paraibano entre o período de 1962 e 1964. O quadro também mostra o ano de fundação 

dos STRs, nome dos seus fundadores e Ligas Camponesas em cada município naquele 

momento. Podemos perceber que alguns sindicatos da época foram fundados por 

padres, e que a influência das Ligas Camponesas na maioria dos municípios do Brejo 

ocorria pela própria propagação que as Ligas Camponesas causaram na região, 

instaurando-seem municípios como: Alagoa Grande, Mari, Sapé e Guarabira. 
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 Muito depois da fase de criação, em 1980, viveu-se no Brasil uma fase de renovação 

do sindicalismo, que constituiu em o sindicalismo retomar as lutas e as mobilizações. 

Reaparecem nesse momento Padres atuando no movimento sindical e os trabalhadores 

reprimidos durante a Ditadura voltam às praças públicas com as mesmas bandeiras de 

luta: Reforma Agrária e Direitos Trabalhistas. 

 No início da década de 1980, o sindicalismo rural junto a Pastora Social 

Libertadora assumiu o papel de mediador das demandas democráticas, como afirma 

Tosi (1988): 

 

Este período é caracterizado pela retomada das mobilizações de massa 

e pelo ressurgimento das lutas pela terra e pelo salário e pelo 

aparecimento de novos mediadores: a Pastoral Social “Libertadora” da 
Igreja Católica, e o movimento de renovação sindical. (p. 141) 

 

 Os padres que formavam a “Pastoral Social Libertadora” da Igreja Católica não 

eram os mesmos que fizeram parte do processo de fundação dos sindicatos rurais do 

Brejo.  Tratava-se de uma nova geração de padres e agentes de Pastoral que passaram 

pela experiência de renovação da Igreja Católica. Aqueles antigos padres que fizeram 

parte das fundações dos STRs da região do Brejo mantiveram-se em uma Pastoral 

Tradicional, afastada do movimento sindical e dessa nova pastoral renovada da Igreja. 

 Com essa renovação de dirigentes nos sindicatos, muitos tiveram dificuldades 

em trazer para dentro da sua organização os trabalhadores rurais. Alguns tinham às 

lembranças e à memória de perseguição da época de repressão de 1964 e os massacres 

ocorridos com os trabalhadores e lideranças que fizeram parte das Ligas.  

 Como lembra Tosi (1988): 

 

A classe dominante conseguiu transmitir a sua própria interpretação, 

ligando indissoluvelmente a palavra “camponês” com o comunismo, 

querer “tomar o que é dos outros”, “desordem e bagunça”. As novas 
lideranças, ao se apresentarem aos trabalhadores, tiveram inclusive 

que marcar diferença com a época das Ligas e se defender da acusação 

de repetir aquela experiência e levar assim os trabalhadores de novo 

para o “couro”. (p. 148). 
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 As mobilizações do movimento sindical rural da região na década de 1980 fizeram 

com que as articulações entre os movimentos do campo e da cidade começassem a se 

desenvolver, e à medida que isso acontece, os trabalhadores do Brejo começassem a sair da 

região.   

 Nessa época não se podia negar a importância devida do papel do movimento sindical, 

que fortaleceu-se lutando para que as leis fossem cumpridas no país e para que se estreitem as 

ligações entre os movimentos no campo, os movimento dos agricultores, os do urbano e do 

operariado (SOUSA, 1982). 

 O movimento sindical atua como mediação do conflito capital versus trabalho no 

plano da organização dos trabalhadores e como afirma Carvalhal (2000, p. 01): “ora na 

contribuição para os capitalistas, ora fazendo avançar para a compreensibilidade dos 

trabalhadores do conflito de classes existentes” (p. 01).  É através da bandeira de luta erguida 

novamente pelos trabalhadores que atrelam-se ao debate as necessidades de comparecer a 

exclusão das mulheres desse processo de sindicalização, especificamente no rural, e até o 

momento pouco discutido no mundo sindical. 

 Algumas lideranças dentro do movimento sindical, afirmam à necessidade da mulher 

compreender que seu papel de esposa e mãe é independente do seu papel como sujeito 

político na luta de classes. Como ressalta uma das trabalhadoras entrevistadas: 

 

[...] duas coisas que a gente necessita para a mulher: é a vontade própria de 

sua libertação e o estímulo do movimento, do qual queira ingressar para 
chegar a esse ponto, conhecendo seus valores e transmitindo para as outras 

mulheres os meios de como se libertar livremente sem atritos na família. 

(Coordenadora do Conselho Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais da 
Fetag – PB. Alagoa Grande, 2008). 

 

 A partir da década de 1980, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais começaram, como 

afirma Novaes (2002, p. 222): “[...] a conviver com lutas por melhores salários, lutas por uma 

política agrícola diferenciada entre pequenos agricultores e luta pela terra.” Nesse período 

estava em vigor o Estatuto do Trabalhador Rural, que regulamentava as relações de trabalho 

no campo, como o Estatuto da Terra. Como Novaes (2002, p. 222) ressalta: “Neste momento, 

a Reforma Agrária era, ao mesmo tempo, uma bandeira sindical e objeto de política pública.” 

Nessa mesma época, toma-se como referência feminina de representação da luta das mulheres 

no âmbito do STR Alagoa Grande, a figura de Margarida Maria Alves. 

 Através da inserção de Margarida Maria Alves, as mulheres passaram a enxergar 

dentro da luta pela terra a possibilidade e a necessidade de mostrarem-se como figuras 



70 
 

 
 

importantes na luta sindical e provar que sua condição de trabalhadoras rurais era uma 

condição de exploração na esfera da economia capitalista no campo. 

 Uma das grandes dificuldades para as mulheres se filiarem ao STRs era o fato dos 

maridos não permitirem, enfatizando que o sindicato não era “lugar de mulher”. Como relata 

o atual presidente do STR Alagoa Grande: 

 

No começo as mulheres não se filiavam, pois o machismo foi tão grande, 

que o homem respondia tudo. Então o homem, logo no começo aqui, eram a 
maioria dos filiados. Mulher dificilmente se filiava, porque a ficha do 

homem servia para a mulher, então homem tinha aquele imperativo: o 

homem manda. Então começou assim, filiando-se só os homens, a mulher 
não, a mulher fica em casa. No início só os homens se aposentavam, a 

mulher não se aposentava e os sindicatos começaram a se organizar e a lutar 

para primeiro criar a aposentadoria, quando surge o direito foi primeiro para 
o homem, meio salário e para mulher não. Ai os sindicatos começam a lutar 

e começa toda uma abertura política no país: surgimento da CUT, do PT 

(Partido dos Trabalhadores). Margarida passa a ser a primeira mulher 

presidente do sindicato e ai foi quando começou assim, a se discutir o 
movimento de mulheres e já antes disso, as mulheres já vinham com um 

nível de organização no país. A mulher nem votava, era colocada como 

objeto o tempo todo e até pouco tempo atrás era um sufoco aqui no Brasil. 
Então, o sindicato foi lutando, num machismo danado, porque até para se 

filiar a ficha do homem era que servia para tudo. As mulheres se filiavam 

mais quando não eram casadas ou não viviam com algum companheiro, pois 

quando seu estado civil era de casada ou algo assim, a filiação era pouca. 
Depois da ditadura, é que se começa uma maior abertura para as mulheres e 

sua conscientização. Então hoje, o sindicato lutou para a mulher se 

aposentar, né? O marido da Margarida, Seu Cassemiro, juntava e fazia 
abaixo assinado em todos os sindicatos para cobrar dos deputados e 

senadores, viajava todo mundo para Brasília. Então foi assim lutando e o 

sindicato se organizando para o homem do campo se aposentar, depois foi à 
luta para a mulher se aposentar e, depois a luta pelo salário, pois só recebiam 

meio salário. Depois a luta pela menor idade, pelo auxílio-doença, né? 

Porque o homem do campo não recebia nada, o campo vivia numa miséria 

absoluta e o sindicato surge para combater as Ligas Camponesas, mas vai se 
organizando e começa a lutar, vão nascendo a consciência das necessidades. 

Mas a mulher começa a se sindicalizar mais a partir da Constituição 

Cidadã
19

, onde os sindicatos já estavam fortes e aí vem toda uma questão, 
como o salário mínimo passa a ser estabelecido, a aposentadoria, a pressão 

foi grande e os sindicatos foram juntos para fazer pressão também. A partir 

daí a mulher passa a se sindicalizar mais, o próprio INSS
20

 passa a exigir a 
sindicalização da mulher, em todos os cantos: direitos iguais. 

(Atual presidente do STR Alagoa Grande, 2014). 

 

 Neste depoimento é evidente que a mulher desde o início foi reprimida para se 

sindicalizar pela própria legislação do Estado, que só a reconhece como sujeito de direito à 

                                                             
19Constituição Brasileira de 1988. 
20Instituto Nacional de Seguro Social.  
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sindicalização quando a entende como trabalhadora, isso a partir da Constituição Brasileira de 

1988, que estabelece a igualdade do homem e da mulher no mundo do trabalho.  

O período de 1962 a 1985, durante toda a Ditadura até à fundação do sindicato em 

meados da década de 1980, fez-se forte a presença e atuação da sindicalista Margarida Maria 

Alves. Num segundo período podemos destacar as décadas de 1986 até os dias atuais que tem 

como legalidade dada pela Constituição de 1988, uma maior abertura nos sindicatos para as 

mulheres, dando-as o direito de obter benefícios como aposentadoria, bolsa-maternidade, 

bolsa-família, auxílio-doença, etc.  

Ainda hoje a filiação aos STRs é a única forma de comprovar a condição de 

trabalhadoras rurais e o maior número de mulheres filiadas ao STR Alagoa Grande ocorreu no 

período em que o Estado, ao ceder as concessões exigidas pelos trabalhadores em seus 

direitos trabalhistas, passa a exigir sua filiação por completa ao sindicato rural, não só por 

parte dos homens, mas das mulheres também.  

 O impulso da filiação das mulheres no STR Alagoa Grande acontece durante a 

presidência de Margarida. Para Novaes (2002): 

 

Como presidente de sindicato, Margarida seguia as diretrizes do Movimento 

Sindical de Trabalhadores Rurais (MSTR), coordenado pela CONTAG, que 

se reconhecia como apolítico e afastado de todas as religiões. No período 
pós-64, de fato, o MSTR se torna um pólo constitutivo na definição da 

questão agrária. Mas na segunda metade da década de 1970, genericamente 

chamado “trabalho da Igreja progressista” que passa também a contar na 
definição dessa questão, e Margarida, mesmo não sendo membro de uma 

comunidade eclesial de base, passa a usufruir das informações e espaços 

oferecidos pelas Pastorais Rurais da Paraíba. (p. 223) 

 

 

 A luta de Margarida apoiava as propostas apresentadas no 2º Congresso Nacional de 

Trabalhadores Rurais da CONTAG em maio de 1973. Segundo Ferreira (2006): 

 

O Congresso apresentou propostas para o acesso à terra, assistência técnica e 
comercialização, educação, organização do movimento sindical, normas de 

proteção ao trabalho e Previdência Social Rural, retratando as expectativas 

da categoria em combater as desvantagens entre a classe trabalhadora urbana 
e rural.  

Surgem ali outras propostas voltadas especificamente para as mulheres e a 

juventude trabalhadora rural. Nessa luta, despontava a sindicalista rural de 
Alagoa Grande Margarida Maria Alves, que discutia as implicações legais 

contidas no Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) e, 

também, discursava na defesa da educação de qualidade no meio rural.  

A proteção social à maternidade é uma das primeiras bandeiras das mulheres 
trabalhadoras rurais do Movimento Sindical dos Trabalhadores e 
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Trabalhadoras Rurais (MSTTR) pelo seu reconhecimento. Essa luta começa 

em 1973, quando elas reivindicavam que fosse concedido à trabalhadora 

rural o auxílio-gestante, no período compreendido entre seis semanas antes e 
seis semanas após o parto. (p. 55-56) 

 

 Margarida, como presidente do STR Alagoa Grande, além de lutar por melhores 

condições para a classe trabalhadora no campo, também tinha como prioridade o direito a 

acessar ao certos benefícios por parte das mulheres. Em Alagoa Grande, o processo de 

expropriação dos camponeses e o início da formação de uma classe assalariada, a dos 

trabalhadores rurais, fizeram com que o STRs de Alagoa Grande e Margarida travassem uma 

luta contra os grandes proprietários da região. A bandeira de luta foi por melhores condições 

de trabalho no campo e a garantia dos direitos trabalhistas, como a carteira assinada, férias, 

13º salário e repouso remunerado. Rocha (1996) resgata as palavras de Margarida, em um 

discurso no 1º de Maio de 1983, na cidade de Sapé: 

 

[...] eu quero pedir a vocês que, quando voltarem para casa, lembrem-se e 

rezem por aqueles que tombaram na luta, e rezem também por aqueles que 
estão enfrentando ameaças dos poderosos. Eu dizia hoje aos trabalhadores 

que foram ao Sindicato de Alagoa Grande: “Eles não querem que vocês 

venham à sede porque eles estão com medo, estão com medo da nossa 
organização, estão com medo da nossa união, porque eles sabem que podem 

cair oito ou dez pessoas, mas jamais cairão todos diante da luta por aquilo 

que é direito devido ao trabalhador rural, que vive marginalizado de baixo 
dos pés dele. (p. 4) 

 

  Margarida incentivou a sindicalização dos trabalhadores e trabalhadoras da 

região, para incrementar e fortalecer a luta contra os grandes proprietários do Brejo. Como 

afirma Ferreira (2006): 

 

Ela desenvolveu com outros trabalhadores e trabalhadoras rurais, durante 

doze anos (1971 – 1983), a organização sindical da região do Brejo, que 

reuniu cerca de trinta sindicatos, com repercussão na CONTAG. 

Assim, mereceram destaque as mobilizações com as mulheres rurais e as 
denúncias de violência, a exemplo de uma ação contra um jovem fazendeiro 

que agredira uma mulher idosa e paralítica, sua moradora; além da 

participação na construção do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador 
Rural (CENTRU), tendo por objetivo o desenvolvimento da formação na 

perspectiva da educação popular. (p. 70) 

 

 Ainda sobre a consciência de classe e de sua condição de mulher e trabalhadora, 

Ferreira (2006) ressalta que: 
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Segundo Margarida Alves, a sua crença católica orientava-a na vida e na 

política. O marido, Severino Cassemiro Alves, exerceu forte influência sobre 

sua atuação, por ter sido o primeiro presidente do referido sindicato e 
também devido ao poder presente na relação conjugal do homem sobre a 

esposa. (p. 71) 

 

Com a morte de Margarida, a luta não parou no STR Alagoa Grande. A luta das 

mulheres fortaleceu-se com a emergência de novas lideranças e de novos movimentos como 

Movimento das Mulheres Trabalhadoras do Brejo Paraibano (MMB) e ainda do atual 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba (MMT/PB). 

O Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Brejo Paraibano (MMB) nasceu três 

anos depois da morte de Margarida Maria Alves, em 1986 e na cidade de Alagoa Grande. 

Diante desse movimento autônomo surgiu a necessidade e a preocupação das mulheres terem 

uma maior formação sobre seus direitos e sua condição de trabalhadora rural, pois nessa 

época era visível a dificuldade que essas mulheres tinham em inserir-se nos sindicatos e 

participarem das assembleias.  

O MMB tinha como objetivo promover maior participação da mulher no movimento 

popular e sindical e tinha como objetivo enfrentar seus problemas específicos como: a relação 

homem/mulher, família, saúde da mulher, educação sexual, etc. Sobre o trabalho feito com as 

mulheres dentro e fora dos sindicatos, a ex-coordenadora do MMB ressalta que: 

 

Era importante companheira, naquele tempo as mulheres até quando se 
filiavam tinham na carteira como profissão doméstica. Nós lutávamos pelos 

direitos da mulher, pelos direitos do trabalhador, nós não lutávamos 

unicamente pela mulher porque nós tínhamos um compromisso unificado, 

aonde tivesse uma luta do trabalhador, nós estávamos ali. 
Ou força trabalhadora ou trabalhador, nós estávamos. E então: nós 

estávamos em ação. 

(Ex-coordenadora do Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Brejo 
Paraibano, Alagoa Grande). 

 

 Nota-se que o movimento denominado como de mulheres não tinha como objetivos 

específicos apenas à luta por melhores condições das mulheres, mas da classe trabalhadora 

como um todo. Para o MMB a luta por direitos iguais entre homens e mulheres não era apenas 

a única característica, mas, fazia parte do contexto de luta, de representação de classe, focados 

desde a época de Margarida. 

 Maria da Penha do Nascimento foi fundadora do MMB e atuava ao lado de Margarida 

no STR de Alagoa Grande. Foi integrante da Comissão Estadual de Mulheres da CUT - PB e 
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além de candidata a vereadora por algumas vezes pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Sobre 

a trajetória de vida, Ferreira (2006) ressalta que: 

 

A produção de textos escritos por Penha pode ser considerada vasta. 

Escreveu vários textos sobre as ações de resistência ao latifúndio, em 

especial após a morte de Margarida. Lançou livros: Violência Rural e 
Reforma Agrária, e Porque Trabalhar com Mulheres, em parceria com 

outros autores e entidades. 

A sua preocupação com registros escritos, também, se estendia À construção 
de acervos e bibliotecas nos sindicatos. Da sua atuação militante estava 

convencida de que a prática da luta cotidiana era a melhor arma, quando 

costumava falar: “Só quem luta é que sabe a dor que a gente sente”. Em sua 
frase está contida uma reflexão, a do aprendizado com a essência de 

experiência entrelaçada ao sentimento de quem conhece que primeiro vem à 

luta como anunciante e, portanto, a formadora de classe. (p. 92-93)  

 

 Em sua participação no 3º Congresso Nacional dos/as Trabalhadores/as Rurais 

(CNTR), garantiu definitivamente a participação das mulheres trabalhadoras rurais no cenário 

político e sindical. Maria da Penha destacou-se como liderança das trabalhadoras rurais de 

Alagoa Grande. Nesse Congresso as principais pautas de luta das trabalhadoras e camponesas, 

segundo Ferreira (2006) foram: 

 

A luta por um salário mínimo melhor que garantisse uma vida digna para o/a 
trabalhador/a e sua família, por um salário igual para trabalho de igual valor 

e pelo reconhecimento dos trabalhadores em sítios e chácaras como da 

categoria trabalhadora rural e não trabalhadores domésticos [...]. 

As proposições aprovadas em plenário defendiam alteração na legislação 
então em vigor, a fim de que fosse concedida, aos trabalhadores rurais, 

aposentadoria por velhice, aos 55 anos, quando homens, e aos 50 anos, 

quando mulher. E mais: que a aposentadoria por invalidez, o auxílio-funeral 
e a pensão por morte fossem concedidas à mulher ou companheira do 

trabalhador rural. 

Inicia-se a luta em defesa do salário maternidade para as mulheres 
trabalhadoras camponesas. Essas proposições aparecem entre as 

reivindicações de auxílio-doença, salário-família, auxílio-reclusão. Aparece 

também a reivindicação de amparo à esposa ou companheira do trabalhador 

rural e seus filhos menores, desde que trabalhem em regime de economia 
familiar ou sob forma assalariada. (p. 56-57) 

 

Após o 3º CNTR o Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais (MSTTR) passou a 

desenvolver mobilizações de trabalhadoras e manifestações públicas para garantir a efetivação 

das conquistas obtidas constitucionalmente. Entre essas conquistas, destacaram-se: 

 

Reconhecimento da participação da mulher no processo produtivo e não 

mais dependente do marido, aposentadoria por idade diferenciada para 

homens aos 60 anos e mulheres aos 55, aposentadoria por tempo de serviço, 
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aposentadoria e pensões pagas com o valor do salário mínimo vigente no 

país, FGTS com multa de 40 % nas demissões sem justa causa, contratação 

individual, sindicalização da mulher trabalhadora rural, estabilidade no 
emprego ao delegado sindical e sua família que trabalha no mesmo local, 

seguro-desemprego, salário de igual valor para o mesmo trabalho, igualdade 

de oportunidades e de salários entre mulheres e homens, licença maternidade 

de 120 dias com salário integral e serviços leves para as gestantes 
assalariadas rurais, bloco de notas de comercialização emitido em nome da 

mulher e do homem, indenização do governo às viúvas e familiares das 

lideranças sindicais assassinadas durante a ditadura militar e o aumento no 
pagamento dos programas de emergência nas regiões de seca (FERREIRA, 

2006, p. 58). 

 

 A inserção das mulheres na luta política foi-se consolidando graças ao trabalho dos 

movimentos sociais rurais que representavam certa autonomia para as mulheres exercerem 

sua dimensão política. Como nos lembra Ferreira (2006): 

 

Foram várias as atividades que contribuíram substancialmente para 

qualificar e articular as ações políticas das mulheres, na perspectiva de se 
assumirem enquanto sujeito políticos e, consequentemente, enquanto 

dirigentes das organizações sociais, partidos, parlamentos, dentre outras. (p. 

61) 

 

 A conscientização política das mulheres foi o primeiro passo dado pelo o MMB para a 

compreensão da necessidade de emancipação como trabalhadoras na região do Brejo 

Paraibano. Em Alagoa Grande, o MMB organizava palestras com entidades acadêmicas e 

representantes políticos como a CUT, FETAG, entre outros. Haviam reuniões semanais no 

STR Alagoa Grande, incentivando a participação das mulheres no meio sindical, tentando 

inserira-las no ambiente político e as retirando do processo alienatório que as rodeavam no 

ambiente familiar. Como lembra a ex-coordenadora do MMB: 

 

Em um dos programas que tínhamos na rádio local, denominado Mulheres 
em Ação

21
, em que debatia sobre o machismo, eu disse que o mesmo direito 

que a mulher tinha de lavar um prato o homem também tinha. Você tem duas 

mãos companheiros, Deus te deu duas mãos, assim como deu as mulheres 

duas mãos. Se essa mulher pega as duas mãos e usa o cabo da enxada para 
limpar mato e pega a foice para cortar lenha, bota o pote d´água com as duas 

mãos na cabeça, então ela tá fazendo serviço de homem. (Ex-coordenadora 

do MMB, Alagoa Grande). 

 

                                                             
21

 Sobre esse programa denominado “Programa Mulher em Ação”, Azevedo (s.d.) afirma que surge da “intenção 

de melhorar o nível de consciência das mulheres trabalhadoras, denunciar as injustiças, ajudando as mulheres a 

esclarecer seus direitos”, sendo estruturado em um programa cujo enfoque e formato priorizam a identidade 

feminina (p. 02). Ler mais em AZEVEDO, S. R. dos S. Mulher em Ação: Um programa radiofônico como 

prática educomunicativa. In: http://bocc.ubi.pt/pag/azevedo-sandra-mulher-em-accao.pdf. 
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 Era justamente com esse discurso que as representantes do MMB tentavam 

conscientizar a mulher que sua condição de subordinada ao servir e cuidar o homem delas 

mesmas não era algo natural socialmente e culturalmente, uma lei da vida, mas sim uma 

condição imposta às mulheres em uma organização social que tinha como centralidade o 

homem, e como desdobramento perverso o machismo. Uns dos motivos que também 

dificultavam a inserção das mulheres aos sindicatos era o fato delas não saberem nem ler e 

nem escrever, principalmente no início do STR Alagoa Grande.  

No ano de 1991, morre em um acidente automobilístico Maria da Penha secretária do 

STR Alagoa Grande e secretária da CUT-PB. Depois da perda de Penha, o MMB começa a 

ter dificuldade em fazer-se presente no âmbito do STR Alagoa Grande, pois não há incentivo 

financeiro e nem de espaços para debate por parte do sindicato. Podemos afirmar isso através 

das falas da ex-coordenadora do MMB e da atual diretora do MMT: 

 

Depois da morte da companheira Penha, que foi em 1992, a gente ficou em 
dificuldades financeiras, os projetos não eram apoiados, a gente enviava 

projetos para as entidades, mas voltavam negados. E a posição do sindicato 

no movimento foi neutra, a gente não teve apoio do sindicato depois da 
companheira Penha. [...] Hoje o sindicato tem condições porque ele recebe 

contribuições fixas e uma quantia alta, se comparado com antes. Na época, 

nos botamos carros de som, nas portas dos bancos, entre outros, 
comunicando a falta de interesse do sindicato e o por quê desse desinteresse. 

Só que existem assim opiniões e opiniões, o objetivo do movimento era um e 

o do sindicato era outra, completamente diferentes.  

(Ex-coordenadora do MMB, Alagoa Grande). 

 

 Essa fase de crise do movimento de mulheres dentro da esfera sindical teve como 

consequência a incorporação do Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Brejo Paraibano 

(MMB) em 1994 ao Movimento de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba (MMT/PB). Sobre 

esse processo, a ex-coordenadora do MMB ressalta que: 

 

Depois da morte da companheira Penha a gente ficou em dificuldade 
financeira, os projetos não eram apoiados. A gente enviava os projetos para 

as entidades, mas voltavam negados e a posição do STR Alagoa Grande foi 

neutra, a gente não teve apoio do sindicato. Na época venho um rapaz da 
Oxfam

22
 e disse a gente que não ia ter condições das entidades apoiarem dois 

                                                             
22 A IntermónOxfam é uma ONG espanhola com ações em 90 países, que tem como objetivo trazer 

mundialmente ferramentas inovadoras e eficazes para levar as pessoas a superar a pobreza e prosperar. Além de 

salvar vidas em situações de emergência e ajudar a restaurar os meios de subsistência. Também promovem 

campanhas para poder influenciar as pessoas em situação de pobreza e as decisões que lhes dizem respeito nos 

níveis locais e globais. No Brasil, ela faz-se presente à quase 20 anos, procurando somar esforços institucionais e 

pessoais, compartilhando com seus parceiros e aliados ideias, práticas e crenças, para responder, de alguma 

maneira, aos desafios exigidos pelo contexto brasileiro, principalmente na última década, quando ocorre uma 



77 
 

 
 

movimentos muitos próximos como o MMB e o MMT/PB, e que a gente 

tinha que trazer uma unificação, se juntar e então, havia uma resistência 

porque cada um queria manter o seu. Só que a gente do MMB não tinha 
condições e o sindicato de Alagoa Grande também passava por uma situação 

dramática, os projetos do sindicato também não eram apoiados e as 

mensalidades que recebiam não davam nem para manter o sindicato. Então, 

nós não tivemos mais condições de manter o MMB, recebemos o convite de 
uma companheira para assistir a uma reunião e nos juntamos ao MMT/PB 

(Ex-coordenadora do MMB, Alagoa Grande). 

 

2.5 O Movimento de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba (MMT/PB) e a ruptura com 

as Pastorais Rurais 

 

 Como já debatemos anteriormente, na década de 1980 ocorreu à reabertura dos 

espaços políticos e das articulações dos movimentos sociais no campo, lutando por melhores 

condições de trabalho e por terra. O Brejo paraibano participou nesse processo e teve como 

diferencial a atuação da Igreja Católica
23

. Ela serviu de porta de entrada dos camponeses e das 

camponesas, dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais no debate sobre a injustiça social no 

campo e o processo de expropriação camponesa. 

 Com base na Teologia da Libertação, a CPT no Brejo paraibano e as Pastorais Rurais 

dos munícipios, como Guarabira e o conjunto das cidades que compreendem a Pastoral da 

Diocese, vivem o que Cardoso (1993, p. 44) afirma como “época da Luz”. Nesse momento de 

organização dos camponeses pela Igreja Católica, na década de 1980, destacava a participação 

do Padre Dom Marcelo em Guarabira e a vinda de algumas religiosas que compuseram os 

grupos de base da Igreja e focados nas comunidades; além dos profissionais liberais, que 

sentindo-se incorporados pela Igreja, desenvolveram várias práticas sociais; além de alguns 

padres. 

 Associado ao debate da renovação sindical da época, no Brejo a participação ativa de 

trabalhadores junto a Igreja possibilitou ampliar os canais para o debate e a luta política. 

Como coloca Silva (1995): 

 

[...] de um lado, o imobilismo do órgão de representação de classe – o 

sindicato – que tornava impossível a constituição de um espaço de debate e 
luta; por outro lado, a própria história da Igreja na região que tem se 

                                                                                                                                                                                              
efervescência de processos emancipatórios impulsionados por movimentos e organizações sociais para a 

consolidação da democracia do país. Ler mais sobre isso em INTERMON OXFAM. Diálogo e ação política: 

Presença de IntermónOxfam no Brasil. Recife, 2010. e no site da Ong: http://www.oxfamintermon.org/es. 
23 Sobre a ação detalhada da Igreja no processo de luta pela terra na Paraíba, ler: MITIDIERO JUNIOR, M. A. A 

ação territorial de uma igreja radical: Teologia da Libertação, luta pela terra e atuação da Comissão Pastoral 

da Terra no estado da Paraíba. São Paulo: USP, 2008. 
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destacado pelo trabalho exercido ao lado dos trabalhadores desde a época 

das Ligas Camponesas [...] em que fundou sindicatos, criou órgãos de 

assessoria (ACR: Ação Católica Rural; MER: Movimento de Evangelização 
Rural; CPT: Comissão Pastoral da Terra; CDDH: Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos; SEDUP: Serviço de Educação Popular) e reciclou 

pessoas para exercer atividades juntos aos trabalhadores (p. 30). 

 

 Nessa época o Movimento de Evangelização Rural (MER) se constituiu em âmbito 

nacional, organizados pelos leigos, porém submetidos diretamente à Igreja e com 

participavam de clérigos e na Paraíba atuava de forma independente da arquidiocese. A MER 

tinha como característica principal uma atuação política e com princípios da “fundação dos 

sindicatos, a formação de quadros para os movimentos, o estudo do comunismo e do lenismo, 

aproximando-os de uma organização partidária de esquerda”. Já a Ação Católica Rural (ACR) 

atuava como parte integrante da arquidiocese paraibano e objetivava sua atuação com uma 

base mais evangelizadora, mesmo se fazendo presente na “luta pela terra do povo de Deus” e 

nos conflitos entre latifundiários e camponeses (MITIDIERO JUNIOR, 2008). 

Este autor afirma que na Paraíba ocorreram três iniciativas com caráter 

religioso/pastoral e de atuação no campo através da Pastoral Rural, da Animação dos Cristãos 

do Meio Rural e do Movimento de Evangelização Rural. A transformação da Pastoral Rural 

em CPT ocorreu no estado, segundo o autor como: 

 

[...] deu-se como resultado do agravamento das condições de trabalho dessa 

pastoral por todo o Nordeste. O fato determinante para esse agravamento, 

que pude constatar em exatamente todos os depoimentos que colhi, foi a 
substituição deliberada pelo Vaticano de Dom Hélder Câmara (que estava se 

aposentando) pelo bispo ultraconservador Dom José Cardoso. Isso significou 

o fim de todas as iniciativas tomas por Dom Hélder na formação da Igreja 
dos pobres e a remoção de todos aqueles clérigos seguidores de suas ideias 

(p. 308). 

 

No Brejo paraibano à CPT consegue reunir os trabalhadores para debater as questões 

problemáticas no campo e organizar-se para o confronto. Segundo Tosi (1989, apud Cardoso, 

1993), inicialmente essa CPT na Paraíba é composta pelos ex-integrantes do MER e da ACR, 

e junto aos trabalhadores trazem para o sindicalismo da região uma nova roupagem da ação 

política e de representação de classe. Membros da equipe da CPT começaram a ocupar a 

direção dos sindicatos e desempenhando tarefas de apoio à renovação sindical. 

 Analisando a atuação das mulheres trabalhadoras rurais, é importante ressaltar a 

necessidade de criar um setor de mulheres dentro da CPT na diocese de Guarabira/PB em 

1980. O setor tinha como objetivo debater as necessidades das mulheres camponesas e 
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colocarem-se como vozes ativas nas decisões acerca da luta pela terra na região, aglutinando 

mais mulheres. Reforçando essas demandas das mulheres trabalhadoras rurais dentro da CPT, 

Silva (1995) afirma que: 

 

A trabalhadora sente que não consegue atuar como os homens atuavam, 

devido a fatores como: o lugar era de homens e o debate só podia ser 

exercido pelos homens porque detinham o conhecimento da questão; além 
disso, ela era analfabeta e inexperiente. Esses fatores fazem-na sentir-se 

tímida e com medo de participar, mas não elimina seu desejo de atuar. Para 

ela, não interessa estar presente, mas contribuir com o debate (p. 40). 

 

 A formação de um setor de mulheres na CPT, proposta pelas mulheres trabalhadoras 

rurais, teve como objetivo a necessidade de fazer um trabalho de base que trouxessem as 

mulheres ausentes para o grupo e que fizessem com que as mesmas sentissem a discriminação 

sofrida pela mulher trabalhadora rural como: a dupla jornada do trabalho, em casa e no 

roçado; na remuneração salarial sempre inferior ao dos homens; e o machismo, dificultando-

as de sair espaço reprodutivo, o lar, para a luta. 

 Uma das questões problematizadas pelo Setor de Mulheres da CPT era a necessidade 

de sindicalização, como forma de luta pela ampliação dos seus direitos como trabalhadoras. 

Ocorriam em vários STRs do Brejo a rejeição e até a negação desse direito a essas mulheres, 

já que o espaço sindical era entendido como necessariamente um espaço masculino.  

A luta pela sindicalização dessas mulheres contribuiu para o amadurecimento, 

crescimento e reconhecimento social do grupo, e por outro lado, essas mulheres percebem que 

a partir dessas descriminações sentidas por elas nesses determinados espaços, a necessidade 

de criar um espaço que possam atuar livremente, fazendo surgir o desejo de debater suas 

questões em espaço próprio (SILVA, 1995). 

 Essas mulheres ainda trabalharam por um ano como Setores de Mulheres da CPT, 

porém a dificuldade de assumir o debate específico sobre o papel da mulher na sociedade e as 

relações assimétricas de gênero, a dupla jornada de trabalho, salário inferior ao dos homens e 

o machismo enraizado naturalmente por esses espaços, propunha um risco às relações sociais 

tradicionais reforçados não só no âmbito do lar, mas como nos espaços de reivindicações. 

Com isso, Silva (1995, p. 47) afirma que essas mulheres aproximam-se de outros grupos de 

trabalhadoras, como as professoras e empregadas domésticas do espaço urbano, e ampliando-

se as questões trazidas para o debate, que se somam e se colocam no campo da inquietação 

sobre o lugar da mulher na sociedade. O grupo não é mais um setor, mas um movimento. 
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 Essas mulheres, junto a Associação de Empregadas Domésticas, organizam o 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba (MMT/PB) no ano de 1981. O MMT/PB 

começa a canalizar através das trocas de experiências entre essas mulheres o debate que não é 

apenas a questão sobre a luta pela terra o foco, mas a relação dessas mulheres com a terra e 

com o trabalho. Como afirma Silva (1995): 

 

[...] a ruptura com a pastoral dá-se no campo simbólico, organizativo e 

temático. No campo simbólico, temos o início do processo de (re) elaboração 
da concepção do estilo de vida pelas mulheres, fornecida pela descoberta de 

sua condição de existência e de uma proposta de mudança dessas condições, 

somada à descoberta de direitos, na forma de ampliação da dimensão 
existente. A relação de poder entre homens e mulheres é repensada e seu 

lugar no espaço social é questionado. Ultrapassa-se a fronteira demarcada 

pela instituição religiosa. No campo organizativo, temos uma (re) 
estruturação do grupo fundamentada num modelo de organização coletiva 

que toma como centro do debate a problemática da trabalhadora. Supera-se a 

visão anterior (p. 51-52). 

 

 O MMT/PB passou a ter como sede a cidade de Pirpirituba e organizou-se nos 

municípios localizados na microrregião do Brejo Paraibano. O MMT/PB organizou-se por 

meio de um ou dois representantes por municípios, sendo uma delas sua diretora municipal 

responsável pela representação do movimento.  

 As atividades desenvolvidas prioritariamente eram reuniões de base, cursos de 

formação e de capacitação, e oficinas de artes. Esses espaços de diálogo aconteciam em torno 

de questões e demandas específicas das mulheres trabalhadoras rurais, como: feminismo, 

sexualidade, socialismo, questões trabalhistas, sindicalização, etc. Em parceira com a 

Secretaria da Mulher da CUT e do Serviço de Educação Popular (SEDUP/Guarabira
24

) 

realizou atividades em espaços públicos junto ao Movimento de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais do Brejo (MMB), como: o I Encontro de Mulheres Trabalhadoras em 1986; as 

comemorações do 08 de março – Dia da Mulher; o aniversário de morte de Margarida Maria 

                                                             
24 O Serviço de Educação Popular (SEDUP) surge em 1981 com o objetivo de atender as demandas solicitadas 

pelos grupos de base, pastorais, CEBs. Inicialmente, o SEDUP desenvolve-se em duas instituições em uma só: o 

SEDUP Social, responsabilizando-se em atender às demandas solicitadas de questões sociais, reuniões de base, 

palestras, preparação de materiais, informativos e formativos, reforçando o trabalho social na região; o SEDUP 

Pastoral, tinha como objetivo a tarefa de auxiliar as atividades situadas no âmbito pastoral, como: nas reuniões 

bíblicas, preparação para os sacramentos e produzir materiais com esse aspecto. Porém, o SEDUP Pastoral logo 

se dissolveu e passou a ser reconhecido como uma entidade de serviço de educação, voltando-se para a inserção 

do meio social (Cardoso, 1993, p. 101).  Mais a frente, veremos que o SEDUP vem como parceira nas atividades 

junto à coordenação do MMT/PB até os dias atuais. 
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Alves; e o Festival de Violeiras; entre outras atividades. Seguem abaixo alguns dos materiais 

coletados dos arquivos do MMT/PB
25

: 

 

Figura 01 – Cartaz da Comemoração do Dia Internacional da Mulher (1992) 

 

 

Fonte: Arquivos MMT/PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Utilizamos como procedimento metodológico a coleta de materiais referentes ao MMB e ao MMT/PB, como 

cartilhas, folhetos, relatórios, etc. Porém, desde a venda da sede do movimento em Pirpirituba no ano de 2010, os 

arquivos encontram-se de forma fragmentada, dificultando o acesso e a coleta dos mesmos. Foi possível 

restaurar alguns arquivos guardados na sede da FCD (Fraternidade Cristã de Doentes), localizados na cidade de 

Guarabira. 
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Figura 02– Folheto informativo sobre Margarida Maria Alves e o relato da sua morte 

 

 

Fonte: Arquivo MMT/PB 

 

 

Figura 03 – Mural feito em bonecas por uma das militantes contando a história do MMT/PB 

 

 

Fonte: Arquivo MMT/PB 
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 As figuras 01, 02 e 03 exemplificam algumas características das atividades feitas pelo 

MMT/PB desde a sua formação. Alguns boletins informativos, como o de n°16 de setembro 

de 2000, afirmam a importância dada pelas coordenadoras do MMT/PB em fazer um histórico 

das principais atividades durante o ano, além de conter textos com temáticas sobre atividades 

de outros movimentos específicos de mulheres a nível nacional: como a Marcha Mundial das 

Mulheres; enfatizar as datas importantes e as atividades ocorridas durante essas datas, como: 

Dia Internacional da Mulher em Bananeiras, Encontro Estadual das Mulheres em João Pessoa, 

entre outros; textos com debates sobre as questões da conjuntura política, como as eleições 

municipais; além de divulgarem para as mulheres os recursos financeiros conseguidos através 

de projetos. 

 Assim, com base nessa compreensão do processo de formação do Movimento de 

Mulheres do Brejo (MMB) e do Movimento de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba 

(MMT/PB), e a articulação de ambos os movimentos e suas diretrizes e orientações sobre as 

questões da mulher trabalhadora rural, que focamos numa reflexão sobre a opressão e 

exploração da mulher até os dias atuais. Focamos como metodologia um debate teórico sobre 

as relações assimétricas de gênero identificadas no processo de formação do MMB e 

MMT/PB e a resistência da coordenação atual do MMT/PB em manter os principais debates 

sobre as reinvindicações atuais das mulheres trabalhadoras rurais do Brejo paraibano. 
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3 GÊNERO E CLASSE: O PROCESSO DE RESISTÊNCIA DA MULHER 

TRABALHADORA RURAL DO MMT/PB 

 

E de repente nossa vista clareou, clareou, clareou. 

E descobrimos, as mulheres tem valor, tem valor. 
Nós descobrimos que a força do Nordeste é as mulheres organizadas sem 

fazerem distinção, de braços dados caminhando para frente formando uma 

corrente para quebrar a opressão 
CANTA, GRITA, LIBERTAÇÃO!!! 

Louvando as mulheres na libertação. 

Por tanta injustiça, por tanta agressão! 

Mulheres de hoje são livres também. 
Lutando bem forte, não temem ninguém! 

Jesus veio a terra, com os pobres viveu; 

Falou a verdade por isso morreu! 
Mulheres que vivem na escravidão; 

Só vamos vencer com muita união! 

Louvar as mulheres é querer igualdade; 
Repartir com a outras com honestidade! 

Mulher corajosa tem fé pra lutar; 

Todas de mãos dadas podemos mudar!  

(Nossa vista clareou – Izabel Nova Brasilia de Sapé/PB) 
 

 

 Esta música de Izabel Nova Brasília está recolhida no caderno “Mulher Cantos e 

Poesias das Mulheres do Brejo Paraibano”, produzido no ano de 1985 pelo MMB e MMT/PB 

em parceria com SEDUP – Guarabira, em homenagem ao dia 08 de março, o dia da mulher 

trabalhadora.  A letra fala da opressão das relações de gênero, e da necessidade de romper 

com essa dominação feminina do espaço privado, fazendo-se presentes na luta por melhores 

condições de vida e de trabalho para as mulheres. 

 Como foi ressaltado no capítulo II, o MMT/PB surge na década de 1980, no bojo de 

um debate nacional, tanto no âmbito do feminismo como da Reforma Agrária. Sua 

prerrogativa para os embates de gênero estabelecem pautas específicas de classe, como: a 

dupla jornada de trabalho, o salário inferior e os valores do machismo para as mulheres.  

 O processo de formação teórico-político das mulheres do MMT/PB pode ser 

acompanhado a partir do acervo documental do movimento, através das suas cartilhas, 

folhetos informativos e relatórios de encontros
26

. 

O I Encontro das Mulheres Trabalhadoras da Paraíba, ocorrido entre os dias 07 e 08 de 

março de 1986 na cidade de Guarabira/PB, promovido pelo MMB em parceria com a 

                                                             
26

 Ver alguns nos ANEXOS. 
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Secretária da CUT contou com as mulheres do campo e da cidade de todo o estado. A Figura 

04 mostra o cartaz do I Encontro, realizado em Guarabira
27

. 

 

Figura 04 – Capa do relatório do I Encontro de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba 
 

 

Fonte: Arquivo do MMT/PB 

 

 Na Figura 04, verificamos a importância de simbolizar as referências femininas de luta 

como a flor margarida, que remete à liderança feminina de Margarida Maria Alves e que até 

hoje remete o significado de força para essas mulheres. 

 O propósito do MMT/PB e da CUT nesse momento foi tentar articular as mulheres do 

campo e da cidade para fortalecer o debate sobre temas como a luta pela terra, pelo salário e 

os direitos trabalhistas, na construção de um novo sindicalismo e pela igualdade entre homens 

e mulheres. 

 Nesse encontro os principais objetivos a necessidade foram: 1) Discutir amplamente 

os problemas de mulheres e avançar na consciência e na participação a nível jurídico, político, 

econômico e social; 2) Permitir uma organização e articulação entre os grupos de mulheres do 

campo e da cidade; 3) Unificar as reivindicações e as lutas a nível Estadual e Nacional; 4) 

                                                             
27

 Ver vídeo do ANEXO A. 
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Tornar público os problemas e as reivindicações das mulheres dos movimentos populares 

(Relatório do I Encontro de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba, 1986, p. 03). 

 Tais pautas para Giulani (2004): 

 

[...] ilustram muito bem a capacidade das mulheres de vincular as reflexões 

sobre a vida doméstica às demandas dos movimentos populares. Embora 

tenha uma consistência interna muitas vezes frágil, as trabalhadoras 
aprenderam a expressar todas as riquezas e as potencialidades criadoras da 

crítica à divisão sexual do trabalho, evoluindo, em suas reivindicações, para 

uma clara confluência com o ideário feminista (p. 645) 

 

As reinvindicações que surgiram do I Encontro de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba 

foram: a) Associação das mulheres nos STRs; b) Participação da mulher na Constituinte; c) 

Reforma Agrária – Direito a terra e a titulação também em nome das mulheres; d) O primeiro 

passo da luta começa em casa, ajudar os maridos a entenderem suas reivindicações e que eles 

compreendam a sua liberdade de agir; e) Fiscalização nos postos de saúde, onde a mulher é 

muito mal atendida; f) Tanto no campo como na cidade que a mulher seja reconhecida como 

trabalhadora. 

 Os grandes temas discutidos foram: mulher e maternidade; mulher e trabalho; mulher 

e sindicalismo; mulher e terra; e, mulher e constituinte; as principais necessidades e leituras 

das mulheres da sua condição enquanto mulher e trabalhadora rural.  

 O primeiro grande tema do debate, intitulada “Mulher e Maternidade”, trazia à tona 

a crítica à maternidade da mulher como ponto principal de proteção dentro da sociedade. Essa 

necessidade surgiu dentro da leitura patriarcalista da mulher como responsável da manutenção 

reprodutiva, como um perigo a sua saúde e consequentemente a sua vida.  

 Essa demanda tinha a ver com a instabilidade laboral das mulheres nos períodos 

gestacional e pós-gestacional. A falta de cumprimento das leis por parte dos empregadores 

para as mulheres no período de licença maternidade tinham como consequência o risco de 

serem despedidas. A necessidade do acesso às creches também estava relacionado ao tema 

mulher e maternidade, já que a responsabilidade da criação dos filhos para as mulheres com 

companheiros continuava limitando o acesso desigual a determinados espaços, entre eles os 

próprios locais de trabalho. Além disso, o número significativo de famílias monoparentais, 

nas que apenas as mulheres mães se responsabilizam pela criação dos filhos, colocava na 

pauta política do movimento a necessidade de garantir creches para essas mães poderem se 

desenvolver plenamente como mulheres. 
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 Um debate importante e que também se inicia nesse espaço é o controle da mulher 

sobre o seu corpo e o direito de ter ou não filhos. A necessidade disso faz-se presente na 

reinvindicação de ter acesso a maiores informações sobre os métodos de controle de 

natalidade. 

 No grande segundo tema, intitulada “Mulher e Trabalho”, os principais pontos do 

debate se concentraram em: 1) direito ao trabalho e estabilidade de emprego, pois para a 

maioria das empresas colocavam como prioridade a contratação do homem; 2) o direito à 

profissionalização, a necessidade de oferecer as mulheres condições de acesso à capacitação 

profissional, evitando os empregos menos qualificados; 3) o salário mínimo e igual para 

todos, pois a necessidade de uma equiparação entre homens e mulheres fazia-se presente na 

medida em que a força de trabalho feminina é desqualificada pela sua condição de gênero; 4) 

acesso à transportes de qualidade; 5) a insalubridade e acidente de trabalho; 6) aposentadoria 

de forma diferenciada para as mulheres, reivindicando redução de idade por tempo de 

trabalho e por idade; 7) acesso a carteira profissional por todas as mulheres em qualquer 

categoria; 8) férias, 13° salário, repouso remunerado e salário família; 9) redução da jornada 

de trabalho sem consequências salariais, já para as mulheres devia ser levado em consideração 

o tempo dedicado ao trabalho doméstico. 

 Na discussão sobre “Mulher e Sindicalismo”, as mulheres trabalhadoras destacavam 

a necessidade de formação em todas as categorias do sindicato e o direito de cada trabalhador 

de ter esse espaço como um espaço de representação política e direito à reinvindicação 

enquanto classe. Além disso, a preocupação se colocava na limitação da participação feminina 

nos STRs, que em muitos casos eram até impedidas de efetuarem suas inscrições. 

 O debate sobre “Mulher e Terra”, objetivava discutir a participação da mulher na 

luta pelo acesso a terra, juntas ou não aos seus companheiros. A principal discussão era a 

discriminação com relação à titulação da terra ocorrer só em nome do homem, isentando 

qualquer participação da mulher na luta e no acesso a propriedade. 

 O quinto e último grande tema de discussão nos remete “Mulher e Constituinte”. O 

debate aqui se centrava na necessidade da mulher trabalhadora colocar-se frente à elaboração 

da constituição enquanto trabalhadora e assim lutar por eliminar todas aquelas leis que 

discriminavam a mulher e modificar aquelas que não atendiam as suas necessidades. Além, de 

criar outras que garantissem seus interesses de participação na vida do país.  

 Essas pautas de reinvindicações postas pelas mulheres trabalhadoras rurais nos 

confirmam que os movimentos de mulheres trabalhadoras rurais com sua história, sua 
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reinvindicações, suas formas organizativas e bandeiras de luta, situam-se em um espaço de 

conflito constante e de necessidade de constantes articulações frente as suas demandas.  

 Pimenta (2005, apud Magalhães e Prado, s.d.) ainda ressalta que: 

 

O “gênero e o poder no meio rural são categorias que não podem ser 

compreendidas em separado, pois os papéis atribuídos socialmente a homens 

e a mulheres integram uma hierarquia de poder que irá definir não somente o 
controle, mas o acesso diferenciado de homens e mulheres a recursos 

naturais e simbólicos (p. 06-07). 

 

 Uma das contribuições na formação das mulheres que o MMT/PB possibilitou que 

essas mulheres passassem a se enxergar e fazer autocrítica. Há um momento anterior à entrada 

no movimento em que as assimetrias de gênero são incorporadas individualmente como 

naturais. Após o contato dessas mulheres trabalhadoras com outras mulheres e na troca de 

experiências e questionamentos passam a elaborar uma leitura crítica, questionando sua 

condição na sociedade vigente, revisitando ao seu interior, cujo auge é a negação da 

naturalização dos papéis e a transformação desta naturalização em problemática (SILVA, 

1995). 

 É possível enxergar essa transformação não só nos debates recolhidos no Relatório do 

I Encontro de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba, mas em diversos outros materiais. As 

Figuras 05 e 06, na próxima página, do caderno de Cantos e Poesias, em parceria com o 

Serviço de Educação Popular (SEDUP – Guarabira), em homenagem ao Dia 08 de março de 

1985 – Dia Internacional da Mulher. Nesse caderno, todas as letras de músicas e de poesias 

entoavam o sentimento de opressão enquanto mulheres e trabalhadoras, e levantavam em cada 

frase a necessidade das mulheres serem livres, rompendo com os medos e preconceitos. 
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Figura 05 – Caderno de Cantos e Poesias das Mulheres do Brejo Paraibano em homenagem ao 

Dia Internacional da Mulher (1985) 
 

 

Fonte: Arquivo do MMT/PB 

 

 

Figura 06 – Letras presentes no Caderno de Cantos e Poesias das Mulheres do Brejo Paraibano 

em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (1985) 
 

 
Fonte: Arquivo do MMT/PB 
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 Nas Figuras 05 e 06, podemos identificar a necessidade dessas mulheres em organizar-

se e lutar por libertação. Na Figura 05, o caderno intitula-se “Nossa vista clareou”, ressaltando 

a compreensão das mulheres em sair dos espaços privados em que as limitam e esse tornarem 

visíveis perante a sociedade. Na Figura 06, na letra da música “A mulher antigamente”, utiliza 

de palavras como libertação, organização, acordar, caminhar, para despertar a atenção das 

mulheres na necessidade de articulação. 

 Toledo (2008, p. 119) afirma que “as mulheres trabalhadoras fazem da sua luta de 

gênero, que é necessária, mas limitada em seu alcance, um luta de classes, a única que pode 

abrir caminho, de fato, para a emancipação de todas as mulheres”. As reinvindicações 

mostram que essas mulheres tinham o entendimento que a luta contra a opressão da mulher 

trava também um enfrentamento contra a exploração do capital perante a classe trabalhadora. 

  

3.1 A mulher rural no mundo do trabalho 

 

Debatendo sobre a condição da mulher nas estruturas sociais dentro da sociedade 

capitalista, Saffioti (2013) vai ressaltar que: 

 

O recurso à comparação da condição da mulher em estruturas sociais de tipo 
diversa auxilia [...] indicando até que ponto a inferiorização social da mulher 

decorre de uma necessidade estrutural do sistema capitalista de produção ou 

da mera persistência de uma tradição cultural, na qual a mulher representava 
um ser submisso, ou ainda de uma redefinição dessa tradição, tendo-se em 

vista seu emprego racional como meio para a consecução de fins como o 

confinamento, no lar, de uma mão de obra que o sistema produtivo 
dominante não tem capacidade de absorver. (p. 45) 

 

Essas condições adversas para a mulher é enfocado e apropriado cada vez mais forte 

pelo modo de produção capitalista, como afirma a autora: 

 

No processo de individualização inaugurado pelo modo de produção 

capitalista, ela contaria com uma desvantagem social de dupla dimensão: no 

nível superestrutural, era tradicional uma subvalorização das capacidades 
femininas traduzidas em termos de mitos justificadores da supremacia 

masculina e, portanto, da ordem social que a gerara; no plano estrutural, à 

medida que se desenvolviam as forças produtivas, a mulher vinha sendo 
progressivamente marginalizada das funções produtivas, ou seja, 

perifericamente situada no sistema de produção (SAFFIOTI, 2013, p. 65-66). 
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 Nesse desenvolvimento da sociedade capitalista as diferenças de classes se apropriam 

das condições de gênero, como a condição da mulher burguesa, aquela oprimida pela sua 

condição social/ cultural inferior ao homem imposta em seu ambiente familiar e social; e o da 

mulher proletária ou trabalhadora, que além de ser oprimida por sua condição de gênero, é 

explorada como trabalhadora. 

 Portanto é nessa dupla opressão, de ter que lidar com sua condição subalterna no 

contexto da família tradicional e na vida social, além de ter que lidar com sua condição de 

exploração da sua força de trabalho, que Valenciano (2006) afirma que: 

 

A mulher, como força de trabalho, faz parte da divisão do trabalho. É objeto 

da exploração como vendedora de mão de obra para a acumulação e 
reprodução do capital e, [...] juntamente com a família, se insere no processo 

específico de produção de subsistência ou da reprodução simples, além da 

subordinação de gênero. É ingressando no âmbito laborativo, que a mulher 
irá se sobrecarregar, mas as suas obrigações domésticas não serão afastadas, 

devido à divisão sexual das tarefas. Isso tudo é decorrente da ideologia 

pregada pela sociedade burguesa e patriarcal, que afirma a hierarquia social 
entre os gêneros e a consequente divisão do sexo e correspondentes funções 

(p. 109). 

  

Para Ávila (2011, p. 56) historicamente instituiu-se na sociedade capitalista/patriarcal 

a divisão sexual do trabalho que atribui às mulheres as tarefas domésticas e aos homens as 

atividades produtivas e que na prática, sempre houve mulheres que estiveram tanto na esfera 

da produção como na esfera da reprodução. Porém, os homens se mantiveram, até hoje, pelo 

menos a maioria, apenas na esfera da produção. 

 É na relação social que se dá o início da tensão que atravessa o campo social. Esta 

tensão produz certos fenômenos sociais e, em torno do que está em jogo neles se constituem 

grupos de interesses antagônicos. Trata-se do grupo social de homens e do grupo social de 

mulheres, nos quais não são em nada passíveis de serem confundidos com a bicategorização 

biologizante machos/fêmeas. Estes grupos estão em tensão permanente em torno de uma 

questão, o trabalho e suas divisões. Por isso, as relações sociais de sexo e divisão sexual do 

trabalho são dois termos indissociáveis e que formam epistemologicamente um sistema, a 

divisão sexual do trabalho tem o status de disputa das relações sociais do sexo (KERGOAT, 

2003).  

 Nessa relação desigual entre homens e mulheres existem além outro fator que reafirma 

essa divisão sexual do trabalho nessa sociedade capitalista: o tempo de trabalho e o uso do 

tempo social. Para Ávila (2011): 
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O tempo do trabalho vai determinar a organização do tempo social na vida 

cotidiana. Essa organização reflete em primeiro lugar, na dimensão que a 

apropriação do tempo de trabalho tem na relação entre capital e trabalho, 
trazendo essa dimensão para o tempo da vida cotidiana oferecendo a 

possibilidade de vê-lo como o tempo concreto da existência das pessoas que, 

para assegurar sua própria reprodução, vendem sua força de trabalho. Em 

segundo lugar, diz respeito à desigualdade no uso do tempo social, em que as 
mulheres no cotidiano, diferentemente dos homens, dividem o tempo entre 

trabalho reprodutivo e trabalho produtivo. Nessa relação de classe a 

apropriação do tempo dos/as trabalhadores/as pelos/as patrões/as leva a uma 
desigualdade na forma segundo a qual que cada classe pode usufruir do 

tempo social. Para mulheres e homens, há uma desigualdade nesse uso do 

tempo social, que se realiza em conexão com as desigualdades de classe e 

que é decorrente de relações sociais de sexo/gênero/raça (p. 66-67). 

 

 A jornada de trabalho e o trabalho doméstico apropriam-se de formas distintas da vida 

produtiva e reprodutiva das mulheres. O trabalho doméstico ele se sobrepõe ao trabalho de 

mercado para as mulheres, fazendo com que elas invistam menos no mercado de trabalho e, 

como consequência, terão sempre uma renda cada vez menor que o esperado. Essa forma de 

raciocínio termina alimentando um ciclo vicioso e torna menos clara a análise das escolhas 

dessas mulheres sem considerar que o ambiente social que as gerou e o modelo econômico 

standard que as solidifica, separa-as do trabalho de mercado do trabalho doméstico e sempre 

por considera-las o trabalho doméstico como uma atividade meramente feminina 

(MADALOZZO, MARTINS e SHIRATORI, 2010). Madalozzo et all (2010) colocam que: 

 

A participação da mulher no mercado de trabalho atribuído com um aumento 

da sua remuneração na renda familiar, educação e horas de trabalho no 
mercado, fazem com que as mesmas diminuam sua participação no trabalho 

doméstico. Assim, concluindo que as características sociais e de formação de 

normas e condutas para os diferentes gênero têm grande influência na 
participação dos indivíduos no trabalho doméstico (p. 560-561). 

 

 Os autores acima ainda destacam os resultados de pesquisas mais recentes em diversos 

países, analisando o tempo gasto em trabalho pelas mulheres afirmam que “mesmo quando as 

mulheres ultrapassaram a barreira da aceitação social e atuam no mercado de trabalho fora de 

casa, ainda assim mantêm seu papel de ‘dona de casa’, desempenhando as tarefas domésticas” 

(p. 551). Para estes autores: 

 

[...] a divisão sexual do trabalho não tem efeito somente no emprego e na 

participação diferenciada de homens e de mulheres no mercado, mas 
também afetam a forma como essas relações se difundem na sociedade. A 

responsabilização de afetividade e do trabalho não remunerado para as 
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mulheres se traduz na perpetuação das desigualdades de tratamento entre os 

gêneros (p. 551). 

  

 Para Carvalhal (2003) estamos diante de: 

 

O lugar dela é aquele onde ela tem de fazer funcionar em sintonia com as 

necessidades do trabalhador, chefe de família e no momento em que ela 

própria tende a sair para o trabalho remunerado, continua sendo a única 
responsável pela casa.[...] A casa é o lugar da reprodução dos seres humanos, 

sendo que esta função juntamente com a função da reprodução dos 

trabalhadores é organizada e realizada pela mulher (p. 80). 

 

 O trabalho doméstico, mesmo sendo apropriado pelo capitalismo para explorar a 

mulher, sempre ocorreu desde as relações não-capitalistas, nas relações de produção familiar. 

O problema como afirma Toledo (2008, p. 53), é que “hoje, grande parte das mercadorias são 

produzidas fora do seio da família, mas a família de trabalhadores continua produzindo 

valores de uso que fazem parte substancial da cesta de consumo familiar e têm relação direta 

com a reprodução da força de trabalho”. O capital transfere para a família (em especial, para a 

mulher) parte do processo de produção. Assim, reduz o custo de reprodução do trabalhador 

homem e de sua força de trabalho, permitindo que seu valor seja apropriado pelo capital. Por 

isso, o trabalho doméstico torna-se uma das principais “amarras” da mulher e uma das 

principais bandeiras de luta também. Como afirma Toledo (2008): 

 

A degradação do trabalho no século XX corresponde à homogeneização 

desqualificada do trabalhador (a). Essa é a condição principal, sobre a qual 
ocorre outra discriminação: a força de trabalho feminina vale menos que a 

masculina. Desde o final do século passado, as mulheres tornaram-se o 

principal reservatório de mão-de-obra barata, o que representa o movimento 
ascensional das ocupações mal pagas, domésticas e suplementares. 

É o que explica, enfim, a entrada da massa da mulher no mercado de 

trabalho como ocorreu com o advento da indústria e vem ocorrendo hoje, 
com a globalização da economia: o capital precisa de mão-de-obra barata, 

flexível e sem qualificação, apelando, assim, para a força de trabalho 

feminina e, em consequência, degradando a trabalhadora do conjunto (p. 53). 

 

 Com a inserção da mulher como mão-de-obra assalariada, a exploração de trabalho 

não se limita apenas à força masculina. A empresa capitalista escolhe quem ele quer como 

detentor dessa reprodução, delimitando qual mão-de-obra é a mais coerente com os seus 

interesses lucrativos. O excedente de trabalhadores aumenta e por conseqüência a disputa 

entre mulheres e homens por um emprego também.  
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 Sobre isso Toledo (2008) lembra que: 

 

[...] do que se aproveita o capital é, sobretudo, da abundância de mão-de-
obra disponível. Essa relação é que determina como, quando e em que grau o 

empregador dá preferência a uma força de trabalho que seja submissa, 

independente do sexo. Isso tem a ver também com a correlação de forças 
entre as classes num determinado momento, que vai determinar se a força de 

trabalho está disposta a aceitar ou rejeitar o grau de exploração que é 

imposto. Esse é o determinante nas relações de produção, não as questões 
relativas às diferenças sexuais e de gênero. Em momentos de crise, o capital 

apela para o que de mais desqualificado existe na força de trabalho, porque o 

que tem a oferecer é um trabalho repetitivo, sem qualificação alguma, e 

precisa baixar o preço da mão-de-obra para compensar o que tem de retorno. 
A partir dessa situação concreta surgem os estereótipos de gênero ou se 

aproveitam os estereótipos já existentes. (p. 45-46) 

 

 O capitalista sempre optará pela mão-de-obra menos qualificada se ele for mais 

rentável em seu empreendimento, já que o custo do seu trabalho é menor e o poder de 

produção é o mesmo. Para o capital a mão-de-obra feminina tem mais vantagens, já que para 

o capitalista ela continua a exercer sua função reprodutora, mantendo seu papel de esposa e 

mãe, e as condições de organização e sobrevivência da família. Isentando à mulher da divisão 

das tarefas domésticas com os homens/ companheiros ou os seus filhos é facilitar duplamente 

a exploração dessa mulher capital. 

 Já no início do século XX, Lafargue (2000, apud Franco García, 2004) colocava que: 

 

[...] a sobreexploração da força de trabalho feminino pelo capital, [...] 

desviou a mulher do lar para a produção social não com o intuito de 

emancipa-la, mas sim com o de explorar mais ferozmente do que explora o 
homem (p. 147). 

 

 Para Saffioti (2013, p. 96) a força de trabalho feminina coloca-se em uma constante 

relação dialética: às vezes coloca-se no mercado como mercadoria a ser trocada; outras vezes, 

coloca-se no lar como apenas valor de uso, guardando uma ligação contrapondo a 

determinação enquanto mercadoria de força de trabalho do “chefe da família”. A autora 

afirma que: 

 

Por tudo isso e ainda pelos arquétipos femininos que a sociedade constrói e 
alimenta, a adaptação da mulher às duas ordens de papéis que lhe cabe 

executar (se simultaneamente, de modo intermitente em grande parte dos 

casos) é tarefa complexa. Qualquer que seja o quadro de referência tomado, 
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a família ou a situação de trabalho, suas funções assumem aspectos mais ou 

menos incompatíveis. A sociedade de classes não oferece à mulher um 

quadro de referência através do qual suas funções possam ser avaliadas e 
integradas. Neste tipo de estrutura social, a vida feminina se apresenta 

contraditória. Há, para as mulheres, uma necessidade subjetiva e, muitas 

vezes, também objetiva, embora nem sempre a primeira se torne consciente, 

de integração na estruturação de classes e, de outra parte, uma necessidade 
subjetiva e objetiva de se dar à família. Se agir segundo a mística feminina é 

caminhar em sentido contrário ao do progresso, buscar a integração na 

estrutura de classes e entre os papéis ocupacionais e os familiais constitui, 
para a mulher, uma sobrecarga considerável (p. 96-97). 

 

 O objetivo do capital, afirmava Marx (2007) na Ideologia Alemã, é de colocar o 

processo de alienação para o trabalhador a existir primeiro como trabalhador e depois com 

sujeito físico: 

 

O poder social, isto é, a força produtiva multiplicada que nasce da 

cooperação dos diversos indivíduos, condicionada pela divisão do trabalho, 
não aparece a esses indivíduos como sendo sua própria força conjugada, 

porque essa própria cooperação não é voluntária, mas sim natural; ela lhes 

aparece, ao contrário, como uma força estranha, situada fora deles, que não 

sabem de onde ela vem nem para onde vai, que, portanto, não podem mais 
dominar e que, inversamente, percorre agora uma série particular de fases e 

de estádios de desenvolvimento, tão independente da vontade e da marcha da 

humanidade, que na verdade é ela que dirige essa vontade e essa marcha da 
humanidade (p. 30). 

 

 Esse processo de alienação para as mulheres no trabalho doméstico é executar um 

trabalho que só gera trabalho e não mercadoria; é um trabalho contínuo e sem possibilidade de 

fim. Marx (apud Toledo, 2008, p. 54-55) afirma que a questão da alienação da mulher em 

casa e no trabalho é o principal aspecto de sua e opressão, e que “a relação imediata, natural, 

necessária do ser humano com o ser humano que é a relação do homem com a mulher” coloca 

a mesma “como a presa e a criada da luxúria nitária expressa à degradação infinita em que o 

ser humano existe para si mesmo, pois o segredo da relação tem a sua expressão inequívoca, 

decidida, manifesta, desvelada, na relação do homem com a mulher”. 

 Segundo Toledo (2008), a análise de Marx não ocorreu a partir da leitura da mulher 

como um ser igualmente oprimido e alienado, porém a relação do homem com a mulher na 

sociedade capitalista ocorre entre dois seres alienados. A autora afirma que: 
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Ele (o homem) toma a mulher como propriedade, como mercadoria, como 

serva, e ela o toma como seu patrão, seu dono. Enquanto dona de casa, ela 

não é dona de mais nada. Decai a uma mercadoria, a mais miserável das 
mercadorias, já que sua miséria está na razão inversa do peso de seu 

trabalho. Ela retorna à sua condição inicial de escrava, e o escravo é a 

mercadoria por excelência. Seu trabalho é o trabalho alienado em si mesmo, 

já que nem mercadorias produz. Seu resultado não é concretizado em coisas 
palpáveis que possam se contrapor à mulher enquanto trabalhadora 

doméstica. Ela se anula em objetos não-visíveis. É trabalho que se esvai em 

trabalho. [...] A mulher vê o homem como aquele que a submete a isso, a 
essa condição brutal. Ela trabalha para que ele produza mercadorias, ou seja, 

para que o trabalho de outrem se efetive, se fixe em um objeto (p. 55). 

 

 O ponto positivo da inserção da mulher no mundo do trabalho é que para muitas 

significou o início de sua libertação, já que unificou a mulher à classe operária e lhe deu 

assim, as ferramentas para lutar contra o capital e por sua emancipação. Além de 

independência econômica, que se não garante, livra-se da sujeição das regras de gênero, 

possibilitando iniciar caminhos de autonomia como chefe de família. 

 Mészáros (2002, apud Carvalhal, 2003, p. 84) afirma que é de suma importância a 

igualdade nas relações entre homens e mulheres para uma sociedade emancipatória. A relação 

homem e mulher deve ocorrer de um livre “provimento socioeconômico e espontaneamente 

regulada pelos próprios indivíduos”. Por isso, não se pode pensar em uma emancipação de 

uma sociedade “sem a influência paralisante que evita a auto-realização dos indivíduos como 

seres sociais particulares”. 

 A representação da mulher como um ser frágil relaciona-se como o fato da reprodução 

de vida e na sociedade capitalista com a exploração do trabalho que é a centralidade da 

sociedade capitalista as condições físicas, e como são colocadas como ponto principal na 

valorização que cada gênero exerce em meio ao mundo do trabalho em construção.  

 Como afirma Toledo (2008): 

 

Com a exploração do trabalho, as características fisiológicas da mulher 
passaram a ser utilizadas contra ela. As diferenças naturais entre homens e 

mulheres em relação à potência física foram transferidas para todos os outros 

âmbitos da vida humana. A sociedade burguesa, mesmo onde se 

desenvolveu processos de trabalho nos qual o que importa não é a força 
física, manteve a diferença entre homens e mulheres para manter 

marginalizada a mulher. (p. 16) 

 

 A condição subalterna imposta à mulher passam de meras diferenças naturais para 

desigualdades culturais, tornando-se produtos ideológicos da sociedade capitalista. A opressão 
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da mulher, portanto, não é algo natural, mas determinado pelo lugar que ocupa no sistema de 

produção e reprodução de sociedades determinadas. Sobre isso, Franco García (2004) afirma 

que: 

 

[...] a opressão refere-se a fenômenos estruturais que imobilizam ou 

diminuem uma classe ou grupo social. Neste sentido o sexismo, junto ao 
racismo, enquanto doutrinas que sustentam a superioridade de um grupo 

sobre o outro, constituem os meios adequados para dividir a classe 

trabalhadora e legitimar a super exploração e marginalização de parte de 

seus membros. (p. 110) 

 

 A autora afirma que a opressão de gênero “é uma das principais expressões das formas 

de opressão estruturais da nossa sociedade, cuja superação perpassa mera distribuição de 

privilégios para a inserção de uma minoria” (p. 110). 

 Não cabe dúvidas que determinados fatores de ordem natural, tais como sexo, etnia e 

raça surgiram como fatores importantes nas tensões geradas pelo modo de produção 

capitalista. Para Saffioti (2013, p. 5859) isso justificou o desvio dos embates de classes para 

os membros da sociedade, através das suas condições físicas e sociais e que essas 

potencialidades humanas renovam constantemente o entendimento das limitações impostas 

dessas condições naturais como algo que se torna vulnerável diante dessa ordem social. 

 A autora afirma que dentro da lógica de aparência na sociedade do capital, é 

importante focar no trabalho como sendo a práxis que sintetiza as relações do homem com a 

natureza e dos homens entre si, tendo como causalidade uma relação histórico e dialética que 

justifica a marginalização dos determinados sujeitos sociais em virtude da sua raça ou do seu 

sexo: 

 

[...] o sexo opera como fator de discriminação social enquanto perdurasse o 
modo de produção baseado na apropriação privada dos meios de produção. 

Em suas realizações históricas, o sistema capitalista tem-se revelado bastante 

maleável, permitindo e mesmo estimulando mudanças institucionais às quais 

se opunham a tradição e o estilo de vida, por exemplo, na família. 
(SAFFIOTI, 2013, p. 61) 

 

 Na sociedade capitalista a mulher é apropriada pela lógica de exploração produtiva, 

não mais sendo considerada apenas uma “ajuda” ao marido, pois a mesma agora é 

necessidade para o capital de ser parte dessa indústria de reserva de força-de-trabalho e como 

Marx  (apud Toledo, 2008) afirma:  
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[...] a força de trabalho é uma mercadoria, a única que o trabalhador possui 

para vender para ao capitalista. Por outro lado, é a única mercadoria que 

produz valor, já que o valor que ela produz (aquilo que o capitalista obtém 
como venda de seus produtos) é sempre superior ao seu próprio valor, o 

valor pago à mão-de-obra, o salário, entendido como necessário o necessário 

para a sobrevivência do trabalhador (p. 51). 

 

 Mesmo com a inserção da mulher no mundo do trabalho e o processo de apropriação 

do capital da força de trabalho feminina e das características sociais de inferioridade colocada 

as mesmas, Guterres (2001, p. 19) afirma que mesmo que muitas tenham o chefiamento de 

suas famílias, a lógica patriarcal ainda parece bastante presente na divisão das tarefas. A 

mulher ainda é responsável pelo cuidado da casa e dos filhos, mesmo que cumpra uma longa 

jornada de trabalho “fora de casa”. A família patriarcal consagra a dupla jornada de trabalho. 

Neste sentido, permanece a dicotomia entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo.

 Toledo (2008) ainda vai além, ela afirma que o capitalismo vai utilizar da reprodução 

social de uma instituição específica, que é a família, para explorar o processo de produção de 

mercadorias e o processo de reprodução da força de trabalho para incrementar mais-valia: 

 

Do salário pago pelo capitalista para que a força de trabalho se reproduza, 

desconta-se o trabalho doméstico, aquele realizado no seio da própria 

família, em especial da mulher, e pelo qual o capitalista não desembolsa 
nada. No lar, o trabalhador se alimenta, descansa e repõe suas energias para 

continuar trabalhando para o capitalista. Se o salário é o necessário para a 

sobrevivência do trabalhador, ou seja, para a reprodução da força de 
trabalho, o trabalho doméstico deveria fazer parte desse cálculo, e no entanto 

não o faz (p. 51). 

 

 O trabalho doméstico é a principal opressão feminina e o casamento tradicional só 

reforça essa opressão, na medida em que esse espaço da família delimita o que considera 

como papel exclusivamente feminino.  

Os processos de mudanças econômicas e familiares com a incorporação da mulher 

mascara o trabalho analisado. Essa contextualização histórica abordada até o momento trás a 

particularidade da dinâmica ocorrida no meio urbano e essa lógica familiar e patriarcal para as 

famílias de camponeses/rurais, pode-se afirmar, transgrediu de forma mais lenta. Saffioti 

(2013, p. 255) afirma que nem sempre essa dinamização da economia influenciou na 

modernização da família camponesa e que o processo de estímulo à imigração dessa época, 

poderia ter sido o estímulo para a força que estruturaria essas famílias, mas o que se viu foi a 
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“importação de trabalhadores europeus que resultou, frequentemente, no reforçamento do 

estilo patriarcal da família”. 

 O modo de vida camponês e dos trabalhadores rurais é baseado em três pontos 

fundamentais: acesso a terra, caráter familiar e espaço público. Esse caráter familiar, que 

reproduz a divisão sexual do trabalho, justifica as demandas com o passar do tempo das 

mulheres camponesas em se afirmarem como sujeitos políticos e sociais, enquanto 

trabalhadoras rurais e efetivas na participação do trabalho produtivo. Segundo Tedeschi 

(2012): 

 

[...] podemos constatar que as mulheres, como agricultoras, têm exercido um 
papel invisível, que passa despercebido das estatísticas econômicas no 

campo. São lhes atribuídos apenas os trabalhos domésticos, dificultando o 

reconhecimento de sua ação e presença na comunidade enquanto trabalho 
produtivo e consequentemente, a definição enquanto trabalhadoras rurais (p. 

296). 

 

 A autora destaca que é perceptível que a separação entre a casa e o roçado e o valor 

social em que é dado aos trabalhos desenvolvidos nesses espaços, “contribuem para uma 

permanência da divisão sexual do trabalho e, consequentemente, para hierarquização entre os 

produtos e trabalhos desenvolvidos no campo” (p. 296). Utilizando a compreensão de que os 

lugares determinados para homens e mulheres sejam um processo de interações sociais que se 

agrupam de acordo com determinadas relações de poder, destacamos Franco García (2004), 

que afirma que tais relações de poder “estabelecem as normas que definem os limites tanto 

sociais quanto espaciais, dado que determinam quem pertence ou não ao lugar, e quem fica 

excluído, assim como a localização de uma determinada experiência” (p. 67). Para as 

mulheres camponesas e trabalhadoras rurais, esses lugares determinados são naturalizações da 

sua opressão. Exemplificando sobre o caso das mulheres assentadas, Franco García (2004, p. 

91) vai ressaltar que o espaço privado, o lar “afeta as mulheres assentadas junto ao fato de só 

os homens terem acesso ao mundo público”, e faz com que “o exercício dos direitos 

fundamentais, as discriminações sejam aceitas naturais, até em relação à mulher sair de casa”. 

A partir da década de 1980, os estudos na geografia passaram a analisar o papel das 

mulheres nas áreas rurais e esses espaços de inclusão e exclusão citados por Santos (1996), e 

identificaram uma “invisibilidade do trabalho desempenhado pela mulher tanto no setor 

produtivo como reprodutivo” (p. 32-33). Essa invisibilidade é traduzida pela ‘ajuda familiar’ e 

pelo ‘trabalho doméstico’, esses trabalhos por não gerarem valor em forma monetária de 

mais-valia, ou seja, “estes trabalhos dentro do contexto da valorização social, não apresentam 
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valor em si, dependendo essa da instituição social onde se realiza no caso, do valor atribuído 

pela família, sendo desvalorizados socialmente, fato de que dá com a maioria do trabalho 

feminino realizado na esfera da reprodução e produção” (FRANCISCO, 2011, p. 33). 

As mulheres trabalhadoras rurais passam a identificar o processo de opressão no que 

estão inseridas e criam organizações específicas com o intuito de criar espaços de diálogo e 

práticas políticas para a transformação do esta posto. 

 

3.2 A atualidade do processo de resistência do Movimento de Mulheres Trabalhadoras 

da Paraíba (MMT/PB) 

 

Como analisamos as mulheres trabalhadoras rurais sempre estiveram presentes nas 

lutas sociais do campo, articulando-se na sua condição de classe e com suas demandas 

específicas enquanto mulheres. O MMB e o MMT/PB são os exemplos claros da necessidade 

dessas mulheres em se fazerem visíveis contra a exploração da classe trabalhadora no campo 

e de romperem com as amarras de opressão de gênero e sua condição feminina, posta a elas 

pelos caracteres culturais e políticos pela sociedade do capital. 

 A partir da compreensão do processo de formação de ambos os movimentos, tentamos 

compreender como o MMT/PB consegue resistir enquanto um movimento social autônomo 

de mulheres na Paraíba. Utilizamos como principal metodologia o acompanhamento à 

algumas das atividades junto às coordenadoras do atual MMT/PB, como: audiências públicas, 

reuniões de coordenação, formações, mobilizações e momentos culturais junto à base do 

movimento. 

 É importante ressaltarmos de forma visual a espacialização de atuação do MMT/PB na 

Paraíba. A seguir, apresentamos o Mapa 01, em que delimitamos através do levantamento 

junto ao movimento das suas atividades nos municípios presente no Brejo paraibano e em seu 

entorno. 
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 Uma das principais características atuais do MMT/PB é a emergência em conseguir 

rearticular a base do movimento. Atualmente, o movimento concentra-se nas principais 

lideranças dos tempos de construção do movimento na década de 1980. Na continuação 

apresentamos seis mobilizações do MMT/PB junto com outros movimentos sociais e 

entidades no estado que aconteceram nos dois últimos anos no estado e que mostram o caráter 

e pautas de reinvindicações das mulheres trabalhadoras rurais organizadas na Paraíba. Para 

esta análise, destacamos: 1) I Domingueira da Mulher, realizado em março de 2014 no 

munícipio de Alagoa Grande; 2) Manifestação Pública realizada em dezembro de 2012 no 

munícipio de João Pessoa; 3) I Seminário Mulher e Políticas Públicas, realizado em setembro 

de 2013 no munícipio de Guarabira; 4) I Encontro Estadual da Mulher Rural, realizado em 

março de 2014 em João Pessoa; 5) Roda de Diálogo, realizado em março de 2014 no 

munícipio de Guarabira; 6) Audiência Pública, realizada em maio de 2014 em Alagoa Grande. 

 Uma atividade proposta pelo MMT/PB em parceria com o SEDUP/Guarabira e o 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste (MMTR/NE)
28

 em comemoração 

ao 08 de março - Dia da Mulher desse ano. Intitulado “I Domingueira da Mulher 2014” e 

realizado no município de Alagoa Grande, foi possível aglutinar em torno de 150 mulheres 

trabalhadoras rurais e da cidade de diversos munícipios do Brejo paraibano, como: Alagoa 

Grande, Araçagi, Pirpirituba, Mogeiro, entre outros. Além das mulheres quilombolas de 

Caiana dos Crioulos e as comunidades rurais ao redor do município de Alagoa Grande como 

podemos visualizar nas Figuras 07, 08 e 09. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 O MMTR/NE surge na década de 1980 entre o debate das mulheres trabalhadoras rurais dos Estados de 

Pernambuco e Paraíba, e tem como objetivo fazer uma articulação ampla de diversos movimentos de mulheres 

no Nordeste. O MMTR/NE abrange mulheres trabalhadoras rurais e a particularidade dos movimentos de 

mulheres dos nove munícipios que compõem a região Nordeste. Em cada munícipio, mulheres trabalhadoras 

rurais são delimitadas como representantes do MMTR/NE, articulando as propostas de atividades e debates. 

Atualmente, o MMT/PB conta com a ajuda financeira pontuais do MMTR/NE para organizar esses espaços de 

socialização e debate com as mulheres do Brejo paraibano. A problemática dessa relação financeira, ao nosso 

ver, surge na pouca abertura que essas mulheres tem em delimitar propostas específicas para atividades focadas 

na realidade do Brejo. O recurso financeiro é delimitado sempre por uma pré-proposta de projetos do 

MMTR/NE, por conseguinte, amarrando todas as demandas do MMT/PB às demandas do MMTR/NE.  
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Figura 07 – Faixa de entrada da I Domingueira da Mulher, Alagoa Grande, 2014 

 

 
Fonte: Emmy Lyra Duarte. Março de 2014 

 

 

Figura 08– Coco roda com as mulheres da comunidade de Caiana dos Crioulos, Alagoa Grande, 

2014 
 

 
Fonte: Emmy Lyra Duarte.Março de 2014 
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Figura 09 – Cantos e poesias sobre a luta das mulheres pelas violeiras da região do Brejo, Alagoa 

Grande, 2014 

 

 
 Fonte: Emmy Lyra Duarte. Março de 2014 

 

Nessa atividade conseguiu-se a articulação junto ao STR de Alagoa Grande, além de 

estarem presentes o atual presidente do sindicato e representantes da Secretaria de Cultura do 

Estado da Paraíba. Na fala de uma das lideranças do movimento é ressaltado o objetivo da 

atividade: 

 

O objetivo nosso era de ser um momento de lazer, que as mulheres se 

sentissem bem com nosso encontro. Tivemos pouco dinheiro, mas 

conseguimos algumas parcerias. Pela primeira vez conseguimos mobilizar a 

prefeitura e também a população/comercio que nos ajudou com os brindes 
para o sorteio. Fiquei feliz de sair grande parte dos brindes para a 

comunidade das Caianas (Liderança do MMT/PB, 2014). 

 

 Nessa atividade, as mulheres eram estimuladas a se colocarem no palco e explanarem 

a importância de estarem ali, presentes naquele espaço de socialização. Porém, sentimos falta 

desse tipo de atividade como forma de dar continuidade na formação política dessas mulheres. 

Notamos que muitas das mulheres que estavam ali presentes não sabiam a importância desses 

espaços de sociabilidade como espaços políticos e essa falta de sustentabilidade por parte da 

coordenação, de amarrar de forma mais inteligente assuntos relacionados às lutas do 
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Movimento com o momento de lazer, podem ser uma dos pontos que caracterizam essas 

mulheres em que estão à frente do MMT/PB em conseguir rearticular a base.  

 Grande parte das mulheres são de origem camponesa e vivenciam, assim como 

reproduzem, um código de moralidade fundamentado em papéis muito bem definidos de 

gênero. O homem camponês deve garantir o abastecimento da família e a mulher o seu 

“cuidado”. 

 Com relação a esses papéis atribuídos a homens e mulheres no campesinato, Monteiro 

(2013) afirma que: 

 

[...] controem-se por meio dos processos de aprendizagem, na transmissão de 
saberes entre pais e filhos que se inicia muito cedo. Meninos e meninas são 

ensinados a desenvolver atividades acompanhando os seus pais em um 

constante processo educativo por meio do trabalho familiar, que será 
amadurecido e complexificado na vida adulta. Durante a infância camponesa 

se aprende a realizar afazeres diferenciados com valores desiguais (p. 98-99) 

 

 As desigualdades perpetuadas nas sociedades de origem camponesa orientadas em 

relações de poder hierarquizadas desde o ponto de vista do gênero e da geração é forte até nas 

atividades delimitadas como femininas no espaço do lar, pois as mesmas são realizadas por 

elas sobre a “responsabilidade do pai de família”.  

 Segundo Heredia (1979, apud Monteiro, 2013. p. 99), a participação nas tarefas das 

mulheres nos espaços da casa e do roçado é colocada como tarefas inferiorizadas e de 

dominação masculina. Por isso, tanto o trabalho doméstico e o trabalho produtivo do roçado 

são considerados como o não-trabalho e sem valor para essas mulheres. A autora vai afirma 

que “se as atividades do roçado, em oposição às atividades da casa, são consideradas trabalho, 

dentro do âmbito específico das tarefas agrícolas nem todas são tidas como tal. Desta forma, o 

que a mulher faz no roçado não é caracterizado como trabalho, este último se limita às tarefas 

realizadas especificamente pelos elementos masculinos. As tarefas do roçado, quando são 

efetuadas por elementos feminino perdem o caráter de trabalho”
29

.  

 As relações de poder exercidas nessas relações assimétricas de gênero, não consistem 

em uma riqueza apropriada, em um bem congelado, mas em um fenômeno que flui em cadeia, 

que transita pelos sujeitos sociais segundo a correlação de força do momento
30

. Sobre isso 

Saffioti (1995) vai afirmar que o contexto social em que vivemos, associados pelas clivagens 

                                                             
29 Sobre esse assunto ler mais em: HEREDIA, B. A. A morada da vida: trabalho familiar de pequenos 

produtores no Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
30 Ler mais sobre isso em FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro, Graal, 1981. 
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de gênero, classe e raça/etnia, atravessam as “relações familiares internas (entre seus 

integrantes) e externas (enquanto agências de mediação)” e válida a violência contra a mulher 

em todos os aspectos. A autora ainda ressalta que:  

 

A experiência desta forma de violência ocorre desigualmente para os 

membros do casal, favorecendo aos homens que, em sociedades falocráticas, 

mobilizam maiores parcelas do poder. Capturada em seu desejo, e, portanto 
com dificuldades para colocar-se como sujeito desejante, a mulher sofre 

repressão em todas as etapas de sua vida, por parte da família e de várias 

agências socializadoras (p. 217). 

 

 Em 2006, já revogada a Lei Maria da Penha
31

 e a pressão sobre o Estado em colocar as 

mulheres vítimas de violência sobre a responsabilidade dos mesmos, criando Delegacias 

Especializadas, Casas de Apoio, acompanhamentos psicológicos, entre outros; que 

investimentos do Governo Federal Brasileiro em investir em formações na cidade e no rural, 

sobre a necessidade dessas mulheres romperam com a violência do espaço do lar e 

denunciarem, para coibição dessa “naturalização” do poder matrimonial do macho
32

. 

 Esse debate sobre a violência sempre compareceu nos movimentos de mulheres rurais, 

como o MMT/PB em que colocava como pauta nas discussões de base à violência sofrida 

dentro e fora do lar. Por isso, com esse fervor do século XXI em torno da conscientização e 

necessidade de libertação dessas formas de violência por parte das mulheres, que a 

coordenação do MMT/PB utiliza esses espaços para aglutinar as mulheres trabalhadoras rurais 

do Brejo Paraibano em seminários, rodas de diálogo e manifestações sempre em parceria com 

o SEDUP e outros movimentos sociais e entidades do campo e da cidade.  

Em nosso trabalho de campo, uma das primeiras atividades em que acompanhamos 

junto ao MMT/PB sobre o debate da violência contra a mulher, aconteceu em uma 

manifestação em dezembro de 2012 na cidade de João Pessoa. Intitulada “Mulheres do 

Campo e da Cidade contra a Violência e a Impunidade”, tiveram presentes diversas 

entidades e movimentos sociais do campo e da cidade: Coletivo de Mulheres do campo e da 

cidade, ASA Paraíba, AS-PTA Agroecologia e Agricultura Familiar, PATAC, CENTRAC, 

MST, CPT, MAB, MPA, Polo da Borborema, Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, 

                                                             
31 A Lei Maria da Penha ou Lei n° 11.340, surge a partir da história de Maria da Penha Maia Fernandes que 

precisou recorrer à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) para que a 

justiça brasileira toma-se providências contra a violência sofrida pela mesma pelo seu marido e agressor. Essa 

Lei criminaliza toda e qualquer violência física, sexual, psicológica, patrimonial e econômica, e moral. Ler mais 

sobre isso no site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. 
32 Sobre isso ler mais SAFFIOTI, H. I. B; ALMEIDA. Violência de gênero: Poder e impotência. Rio de Janeiro, 

1995; SAFFIOTI, H. I. B. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. 
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CEOP, Levante Popular da Juventude, Frente Feminista do Movimento Levante, Marcha 

Mundial das Mulheres, Coletivo de Mulheres Alexandra Kollonta- Consulta Popular, Rede de 

Mulheres em Articulação na Paraíba, Grupo de Mulheres Mães na Dor, Colmeias, Associação 

Paraibana de Imprensa, Articulação de Mulheres Brasileiras, Cunhã Coletivo Feminista, 

Bamidelê Organização de Mulheres Negras, Fórum de mulheres da Paraíba, União Brasileira 

de Mulheres, Centro da Mulher 8 de março, Coletivo Olga Benário e Índias Tabajaras. Nas 

Figuras 10, 11 e 12, é possível visualizar as mulheres desses vários movimentos sociais e 

entidades, em marcha ou em dinâmica de concentração. 

Essa manifestação teve como objetivo denunciar os números alarmantes de violência 

contra as mulheres, transformando a dor em luta e reivindicar que se efetivem ações concretas 

e urgentes por parte do estado paraibano para o enfrentamento à violência contra as mulheres, 

bem como chamar a atenção da sociedade para o problema. Entre as reivindicações estavam: 

1) adequação e ampliação do número de delegacias especializadas de atendimento às 

mulheres e qualificação dos funcionários; 2) aplicação rigorosa da Lei Maria da Penha, com 

Juizados especiais que reconheçam e punam todos os crimes de violência contra as mulheres: 

violência psicológica, sexual, patrimonial, etc.; 3) melhoria das condições de trabalho para as 

equipes dos serviços de atenção às mulheres em situação de violência e Políticas públicas 

comprometidas com a erradicação da violência contra as mulheres em todos os setores: 

Segurança Pública, Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, entre outros. 
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Figura 10 – Mulheres do Campo e da Cidade em manifestação contra a violência e 

impunidades no munícipio de João Pessoa 

 

 
Fonte: Emmy Lyra Duarte. Dezembro de 2012 

 

Figura 11 – Mulheres do Campo e da Cidade em manifestação contra a violência e 

impunidades no munícipio de João Pessoa 

 

 
Fonte: Emmy Lyra Duarte. Dezembro de 2012 

 

 



109 
 

 
 

Figura 12 – Mulheres do Campo e da Cidade em manifestação contra a violência e 

impunidades no munícipio de João Pessoa 

 

 
Emmy Lyra Duarte. Dezembro de 2012 

 

Em setembro de 2013 no STR da cidade Guarabira, participamos de outra atividade, 

dessa vez promovida especificamente pelo Movimento de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba 

(MMT/PB) em parceria com o SEDUP. Intitulado “I Seminário Mulher e Políticas 

Públicas”, o seminário debateu sobre o papel das mulheres nas lutas sociais e nas políticas 

públicas, discutindo estratégias regionais para estabelecer diálogos com a gestão pública e que 

pudessem fortalecer as ações do movimento local. Estiveram presentes cerca de 60 mulheres 

trabalhadoras rurais de vários municípios, como: Pirpirituba, Mogeiro, Lagoa de Dentro, 

Cuitegi, Bananeiras, Pilões, Araçagi, Guarabira e João Pessoa.  

 A programação do seminário foi dividida emduas temáticas: 1) “Mulheres nas Lutas 

Sociais”, com a presença na mesa da presidente do MMT-PB, de duas agricultoras de Alagoa 

Grande e associadas ao MMT-PB, de uma professora da Universidade do Estado da Paraíba 

(UEPB), e de uma representante da Rede de Mulheres em Articulação da Paraíba. Ocorreram 

debates sobre as linhas de ação da Rede de Mulheres em Articulação da Paraíba, como 

oenfrentamento a violência contra mulheres, políticas públicas, reforma política e 

democratização do poder, legalização do aborto e descriminalização das mulheres.  
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As representantes do MMT apresentaram a trajetória das ações do Movimento e deram 

depoimentos sobre a importância dos grupos organizados em suas formações e a professora da 

UEPB ressaltando a importância desses movimentos sociais na rua com seus papéis 

reivindicatórios, pautando o governo e promovendo mudanças e conquistas dos direitos em 

nosso país. 

2) “Políticas públicas voltadas para a mulher” foi a segunda temática do seminário e 

contou com uma representante Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana do 

Governo do Estado da Paraíba, com a secretária da Secretaria Municipal de Políticas Públicas 

para Mulher de Guarabira e a Secretária Municipal de Agricultura de Alagoa Grande -PB.  O 

debate aconteceu com a discussão das gestoras acerca das ações em pauta nas suas secretarias 

e ressaltou a importância sobre a elaboração de políticas públicas que representem a realidade 

de cada município. 

 Nas Figuras 13, 14 e 15 podemos visualizar as mesas de palestras e as rodas de 

atividades com as mulheres. Pudemos analisar os discursos das mulheres trabalhadoras rurais 

do MMT/PB, constando a compreensão que as mesmas têm em relação aos espaços públicos e 

políticos para vida de cada uma e a necessidade da formação desses movimentos específicos 

de mulheres na ruptura com a lógica de opressão feminina reproduzida nas relações de classe 

e no âmbito familiar. A seguir, enfatizo com trechos de falas dessas mulheres nesse seminário 

com relação a isso: 

 

“Passei a me sentir reconhecida enquanto mulher depois que me inseri nos 

movimentos”; “A maior dificuldade das mulheres que estão na luta é 

conseguir reproduzir as ações e os discursos apreendidos no movimento no 
âmbito da família”; “Ser mulher é uma batalha muito difícil, muita 

responsabilidade, muito trabalho”; “Com o movimento aprendi a reivindicar 

meus direitos, respeitar e ser respeitada sem preconceitos” (Trechos dos 
relatos das representantes do MMT/PB no I Seminário Mulher e Políticas 

Públicas. Guarabira. 2013). 
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Figura 13 – I Seminário Mulher e Políticas Públicas ocorrido em setembro de 2013 no 

munícipio de Guarabira 

 

 
Fonte: Arquivo do SEDUP, 2013 

 

Figura 14 – I Seminário Mulher e Políticas Públicas ocorrido em setembro de 2013 no 

munícipio de Guarabira 

 

 
Fonte: Arquivo do SEDUP, 2013 
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Figura 15 – Rodas de Debate do I Seminário Mulher e Políticas Públicas ocorrido em 

setembro de 2013 no munícipio de Guarabira 

 

 
Fonte: Trabalho de Campo. Guarabira, 2013 

 

Nas Figuras 16 e 17, podemos visualizar uma o “I Encontro Estadual da Mulher 

Rural”, promovido pela Empresa de Assitência Técnica e Extensão Rural da Paraíba 

(Emater/PB) na sede da Emater/PB no município de João Pessoa no mês de março de 2014. À 

convite das lideranças do MMT/PB, participamos com elas desse encontro que aglutinou 

cerca de 450 agricultoras de diversas regiões do estado da Paraíba, como: Pitimbu, Caaporã, 

Lucena, Alhandra, Baía da Traição, Rio Tinto, Mamanguape, Alagoa Grande, Cuité de 

Mamanguape, Capim, Mari, Cruz do Espírito Santo, Cabedelo, Campina Grande, Itabaiana, 

Picuí, Pombal, Patos, Itaporanga, Catolé do Rocha, Princesa Isabel, Cajazeiras, Ingá, Conde, 

Mogeiro. 

Estavam presentes para palestrar sobre a condição e os acessos das mulheres 

trabalhadoras rurais representantes do poder legislativo, executivo e judiciário, e 

representantes da Emater e Interpa. Além da governadora em exercício, a desembargadora 

Fátima Bezerra e a secretária da Secretaria Estadual da Mulher e da Diversidade Humana. 

Foi possível avaliarmos os discursos postos pelos representantes do Estado, os 

mesmos perpetuam uma lógica machista posta em nossa sociedade. Falas com características 

como: “mulher sensível e delicada”; “a mulher é sempre ajuda do homem”; “sem a presença 
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da mulher não há família”; “ a agricultura familiar permanente só ocorre por conta da 

mulher”. Por isso, a emergência de articulações como os movimentos sociais de mulheres no 

campo e na cidade, debatendo e fortalecendo o rompimento com a validação da sociedade e 

do Estado, nos discursos de opressão de gênero. 

 

Figura 16 – I Encontro Estadual da Mulher Rural, João Pessoa 2014 

 

 
Fonte: Emmy Lyra Duarte. João Pessoa, 2014. 

 

Figura 17 – I Encontro Estadual da Mulher Rural, João Pessoa 2014 

 

 
Fonte: Emmy Lyra Duarte. João Pessoa, 2014 
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Na Figura 18 podemos visualizar outra atividade acompanhada junto ao MMT/PB, que 

ocorreu no mês de março de 2014 na cidade de Guarabira promovido pelo SEDUP/Guarabira, 

numa roda de diálogo com cerca de 30 mulheres trabalhadoras rurais. Essa roda de diálogo 

intitulada “Mulher: Participações e Políticas Públicas para as Mulheres” (Figura 20)teve 

como objetivo lançar a “Campanha Viva Mulher: Participação popular para violência acabar” 

promovido pelo SEDUP e que conta depoimentos expressivos das mulheres trabalhadoras 

rurais e lideranças dos movimentos de mulheres da região do Brejo paraibano, relatando a 

importância de romper com a estrutura repressora em que coloca-se a mulher e a importância 

para cada uma a participação nos espaços políticos, colocando-se enquanto mulher 

trabalhadora rural
33

. 

Nessa roda de diálogo, estiveram presentes mulheres dos municípios de Alagoa 

Grande, Pilões, Cuitegi, Duas Estradas, Guarabira, Araçagi e debatidos temas, associados com 

os depoimentos da campanha, como: a violência como justificativa de um direito negado de 

ser mulher, a invisibilidade como o maior reprodutor da violência feminina, autonomia, entre 

outros.  

É importante ressaltar, que nesses espaços de formação e diálogo para grupos 

específicos de mulheres trabalhadoras, questiona-se muito a compreensão dessas mulheres do 

que é ser mulher. As falas nos remetem a conclusões interessantes, pois em todas as elas 

identificamos a compreensão dessas mulheres em afirmarem-se como um sujeito social e 

político, e a importância dos papéis exercidos por elas na sociedade e de romperem com o 

lugar que as colocam forçadamente. As principais características extraídas das falas mulheres 

trabalhadoras rurais que reforçam nossa afirmativa foram: “guerreiras”; determinadas”; 

“livres”; “procurar nossos espaços”; “ter respeito”; “ter direito a ser nós mesmas”; 

“submissão”; “abuso e violência”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Para ter acesso aos vídeos, acessar o site: 

https://www.youtube.com/channel/UCQrJoviyG_hVDYkbGH3aRQA. 
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Figura 18 – Roda de Diálogo “Mulher: Participações e Políticas Públicas para as 

Mulheres” – Guarabira, 2014 

 

 
Fonte: Emmy Lyra Duarte. Guarabira, 2014. 

 

 

A nossa última participação em atividade pública junto ao MMT/PB, que nas Figuras 

19, 20 e 21 podem ser visualizadas, ocorreu em maio de 2014 na cidade de Alagoa Grande e 

trouxe como foco uma Audiência Pública sobre a “Violência contra a Mulher no 

munícipio de Alagoa Grande” junto ao poder público municipal e estadual, trazendo 

representantes como a secretária da Secretaria Estadual da Mulher e da Diversidade Humana; 

o presidente do STR Alagoa Grande e vice-prefeito de Alagoa Grande (ambos são a mesma 

pessoa); duas representantes da IntermónOxfa; dois vereadores do município de Alagoa 

Grande; duas representantes do SEDUP/Guarabira; duas lideranças do MMT/PB (ressaltando 

que uma delas é atual presidente do movimento); uma representante do MMTR/NE; e uma 

estudante da Universidade Federal da Paraíba (Emmy Lyra Duarte). O evento foi promovido 

por um projeto sobre combate à violência contra as mulheres da Intermón Oxfam em parceria 

com o MMTR/NE, o SEDUP/Guarabira e o MMT/PB. 

Estavam presentes mais de 70 mulheres  ligadas ao Movimento e ao STR Alagoa 

Grande, além da participação de mulheres trabalhadoras da zona rural e urbana dos 

municípios de Araçagi, Alagoa Grande, Bananeiras e Solânea e esse audiência teve como 

objetivo discutir as diversas violências sofridas pelas mulheres e reivindicar mecanismos de 
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proteção à mulher em âmbito municipal e estadual como: delegacia especializada de 

atendimento à mulher vítima de violência e atendimento específico para essas mulheres 

através das casas de apoio às mulheres vítimas de violência. 

Foram debatidos o por que da emergência de uma atuação do Estado através de 

políticas voltadas ao enfrentamento do combate à violência contra as mulheres no município 

de Alagoa Grande. Como foi ressaltado durante toda a pesquisa, mesmo com todo o processo 

histórico de luta por liberdade e reconhecimento enquanto mulher e trabalhadora rural, as 

mulheres trabalhadoras rurais no debate sobre a violência exercida através do poder simbólico 

que na história das sociedades efetiva-se, terminam por continuar reproduzindo essas 

“amarras” que as sustentam enquanto mulher, esposa, mãe. 

Isso é relatado nas falas das mulheres trabalhadoras rurais representantes do MMT/PB 

e MMTR/NE: 

 

“As mulheres precisam denunciar, sair de trás do medo”; “As mulheres tem 
que conseguir se responsabilizarem sobre si, ter liberdade”; “Sem ter um 

lugar específico que elas possam se sentir acolhidas e romper com o silêncio 

da violência, essas mulheres não conseguem” (Trechos das falas das 
militantes do MMT/PB e MMTR/NE). 
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Figura 19 – Passeata até a Câmera Municipal de Alagoa Grande para Audiência Pública 

sobre a “Violência contra a Mulher no munícipio de Alagoa Grande”. Alagoa Grande, 2014 
 

 

Fonte: Emmy Lyra Duarte. Alagoa Grande, 2014 
 

Figura 20 – Audiência Pública sobre a “Violência contra a Mulher no munícipio de 

Alagoa Grande”. Alagoa Grande, 2014 

 

 
Fonte: Arquivos do SEDUP 
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Figura 21 – Audiência Pública sobre a “Violência contra a Mulher no munícipio de 

Alagoa Grande”. Alagoa Grande, 2014 

 

 
Fonte: Emmy Lyra Duarte. Alagoa Grande, 2014 

 

A audiência pública ressaltou mais uma vez a quantidade de mulheres trabalhadoras 

rurais que consegue reunir nos espaços que o MMT/PB articula as atividades até hoje. Porém 

há muitas questões que precisam ser pensadas e que no decorrer da nossa pesquisa continuam 

abertas. Nossa principal reflexão surge sobre esses processos de mobilizações e do por que 

que se consegue mobilizar inúmeras trabalhadoras, em variadas quantidades, há cada 

atividade proposta pelo movimento até os dias de hoje?  

Afirmamos que durante a análise em campo dessas lideranças, conseguimos identificar 

que mesmo com as dificuldades financeiras, contando com apoios pontuais financeiros 

atrelados a identidades parceiras, trazem para essas mulheres lideranças do MMT/PB à 

necessidade de continuar acreditando que o papel delas politicamente é necessário e que essa 

compreensão de que ela é mulher e precisa se afirmar enquanto tal, antes mesmo da sua 

condição de classe, reforça os mesmo ideais que fizerem surgir à necessidade de mobilização 

na década de 1980. Até porque as “opressões” contra as que lutam, e a violência que delas 

emana, não foram superadas. 
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A relação histórica do MMT/PB e dessas mulheres trabalhadoras rurais e lideranças 

desde a década de 1980 frente à luta do reconhecimento da mulher enquanto sujeito social e 

político, ainda é uma forma representativa para as mulheres rurais do Brejo paraibano e é 

justamente nessa representatividade que essas mulheres trabalhadoras rurais e lideranças do 

MMT/PB precisam repensar e desenvolver através dessas atividades fôlego para rearticular a 

base e continuar à luta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Compreender geograficamente às relações assimétricas de gênero não é uma tarefa 

fácil, pois entender como essas relações são postas na dinâmica de um dado território no 

âmbito público/político e privado/doméstico, nos remete a processos que são objetivos, mas 

nem sempre se expressam materialmente. 

 Para Carvalhal, a Geografia é uma ciência que tem como objetivo interpretar os 

fenômenos sócio-espaciais, decifrando qual o papel dos diferentes sujeitos na busca pela 

territorialização de sua luta para uma sociedade além do capital. Essa territorialização se dá 

pelo trabalho e esse trabalho é dividido socialmente em classes, que por sua vez representam 

indivíduos generificados, racializados, de distintas idades, sexualidades, nacionalidades 

(CARVALHAL, 2003). 

 A territorialização do capital implica na exploração de uma classe sobre a outra e o 

controle de uma determinada fração do espaço, deve ser analisada também a partir dos 

rebatimentos e implicações de uma das suas protagonistas: a mulher trabalhadora rural. E esse 

foi um dos objetivos da pesquisa: discutir e conhecer esse processo histórico, todavia com as 

mulheres trabalhadoras no centro dele. 

 A mulher trabalhadora rural e camponesa do Brejo paraibano foi nosso sujeito e na 

organização e mobilização no MMT/PB nosso objeto. A partir da atividade de pesquisa 

constatamos que: 

 

a) Nos espaços de luta pela terra da classe trabalhadora do Brejo paraibano, as organizações de 

representação de classe como os STRs e as PRs não responderam as necessidades das 

mulheres trabalhadoras rurais em relação à sua condição feminina. Historicamente o sistema 

capitalista apropriou-se e reforçou as relações de opressão e exploração impostas as mulheres 

no espaço privado/doméstico e produtivo através de determinadas características culturais, 

reforçadas por um moralidade social e religiosa que as aprisionam na sua condição de 

subalternidade e inferioridade perante o homem. As mulheres trabalhadoras rurais do Brejo 

paraibano organizaram-se em um movimento social autônomo a partir da identificação dessas 

relações de poder e da sua hierarquização de papéis. Construir práticas autônomas é um dos 

caminhos da luta para quebrar essa opressão das mulheres e trabalhadoras.  

b) Mesmo diante de um processo histórico e a luta das mulheres trabalhadoras rurais do Brejo 

paraibano, identificamos que até hoje há dificuldades em efetivar as pautas específicas de 
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mulheres nos espaços de representação da classe, como os sindicatos rurais. Esses espaços 

ainda são liderados por homens, e não priorizam a discussão das desigualdades de gênero nas 

suas práticas. Isso provocou o afastamento de várias lideranças mulheres dos STRs da região 

e o enfraquecimento consequente desses espaços. 

c) Identificamos que até hoje o Movimento de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba (MMT/PB) 

busca o superar da condição imposta na sociedade capitalista para as mulheres trabalhadoras 

rurais, sua invisibilidade e subalternidade na esfera pública e privada. Isso é ressaltado em 

dois momentos distintos: em 1988, em um texto em homenagem ao Dia da Mulher 

Trabalhadora (Anexo H), que reforça a necessidade de denunciar as discriminações e 

opressões sofridas por essas mulheres na sociedade; e em 2014, durante a Audiência Pública 

sobre Violência contra a Mulher realizada em Alagoa Grande, na fala de uma das lideranças 

do MMT/PB, que a mesma enfatiza a necessidade das mulheres trabalhadoras rurais estarem 

presentes nos espaços públicos e políticos, lutando pelas demandas específicas que oprimem 

até hoje as mulheres trabalhadoras rurais como a violência exercida no espaço doméstico e em 

todas as instâncias sociais que permeiam a vida.  

d) Verificamos que para essas mulheres trabalhadoras rurais, as especificidades da sua condição 

de mulher não as isentavam ou isentam de participar ao lado de todos os companheiros 

homens da luta, pois a luta por uma sociedade mais justa é uma luta de todos. Essa 

característica é identificada nos espaços de organização da luta contra a expropriação e 

exploração da classe trabalhadora no Brejo paraibano desde a década de 1980, em que 

podíamos visualizar mulheres representantes dessa luta como Margarida Maria Alves, Maria 

da Penha, entre tantas outras. 

e) Atualmente ainda é possível identificar na fala das mulheres coordenadoras do MMT/PB a 

necessidade de aplicar no cotidiano das atividades do movimento a conscientização de 

homens e mulheres dessa realidade de opressão perante as mulheres. Como vimos, um dos 

principais debates surge na temática da violência contra a mulher e no espaço agrário do 

Brejo, a violência na esfera do lar é algo reproduzido através de uma moralidade de poder do 

homem sobre a mulher que a legitima e é no combate a essa moralidade que o MMT/PB tenta 

conscientizar as mulheres e os homens da necessidade de igualdade em todos os espaços 

públicos e privados até hoje. 

f) Constatamos que o MMT/PB e as mulheres trabalhadoras rurais frente ao movimento passam 

por um momento de reflexão sobre a fragilidade e a necessidade de reforçar a militância em 

um número maior de mulheres trabalhadoras rurais da região. Os entraves são justificados 



122 
 

 
 

pelas mesmas pela falta de incentivos financeiros e como consequência poucos espaços para 

formações. Porém, o MMT/PB e através do seu histórico de luta até hoje conta com entidades, 

como o SEDUP, que tentam reforçar junto ao movimento à necessidade de repensar as 

diretrizes e as formas de atuação na conjuntura atual política e social. 

 

 Assim, concluímos que as visibilidades das ferramentas sociais, culturais e simbólicas 

que o sistema capitalista se apropria para explorar homens contra homens, mulheres contra 

mulheres e homens contra as mulheres, é a principal bandeira de luta das mulheres 

trabalhadoras rurais do MMT/PB até hoje. Podemos afirmar que o lema das mulheres do 

MMT/PB objetiva-se na célebre frase de Rosa de Luxemburgo: “Por um mundo onde sejamos 

socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres”. 
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ANEXO A – Vídeo da Marcha do I Encontro de Mulheres Trabalhadoras (1986) 
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ANEXO B – Ficha de inscrição e capa das filiadas do MMT/PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 
 

ANEXO C – Boletim informativo produzido pela Associação do Movimento de 

Mulheres Trabalhadoras do Brejo – PB (2000) 
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ANEXO D – Folheto em comemoração ao Dia da Mulher Trabalhadora (1989) 
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ANEXO E – Cartilha sobre a história de formação do Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras do Brejo da Paraíba 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F – Folheto informativo sobre a necessidade de mudanças na Constituição 

(1988) 
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ANEXO G – Folheto de convite para a comemoração do Dia da Mulher Trabalhadora 
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ANEXO H – Folheto em homenagem ao Dia da Mulher Trabalhadora (1988) 
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ANEXO I –Lembrança do I Seminário de Mulher e Políticas Públicas (2013) 

 

 

 

 


