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 “Não foi em vão o sacrifício de Margarida. Não foi perdido o 
sangue derramado. Outras estão aí para empunhar a bandeira 

da liberdade, para lutar em defesa dos oprimidos, para 
prosseguir a caminhada até que todos possam ter terra para 

trabalhar, pão para comer e casa decente para morar” 
 

(Dom José Maria Pires, 1984, s/p) 
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RESUMO 
 

Esta tese, assentada nas epistemologias feministas, em sua interface com as Ciências 
Sociais e a História, pretende elucidar as resistências feministas de mulheres do 
campo, das águas e da floresta no Brasil organizadas e autodenominadas como 
Margaridas. A Marcha das Margaridas é uma ampla ação de mulheres rurais que 
aglutina uma diversidade de experiências de resistência nos diferentes territórios. A 
partir da relação entre sindicalismo e feminismo, incide nas políticas públicas, 
pressionando os governos e exigindo respostas eficazes. As Margaridas, herdeiras de 
Margarida Maria Alves, líder sindical assassinada na Paraíba em 1983, constroem 
novas rotas para si e para a história dos movimentos de mulheres rurais no Brasil e 
na América Latina, cujas raízes remontam aos interiores do Brasil nas últimas décadas 
do século XX e para as brigas travadas nos sindicatos, associações e nas próprias 
famílias por espaço, participação e autonomia sobre seus corpos, suas vidas e seus 
entornos. A partir do método histórico, da história oral e de uma etnografia feminista 
realizada na sexta edição da Marcha, ocorrida em agosto de 2019, e no seu processo 
preparatório e de avaliação, viso tecer histórias contemporâneas protagonizadas por 
mulheres rurais – em suas muitas feições, sotaques e origens –, cujos efeitos são 
sentidos no âmbito individual e coletivo em busca de justiça social e do bem viver e 
que se refletem na construção de uma plataforma política das Margaridas e de um 
feminismo rural no Brasil. 
  
Palavras-chave: Movimentos de Mulheres Rurais; Marcha das Margaridas; Feminismo 
Rural; Experiências; Resistências.  
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SOBREIRA, Dayane Nascimento. "Look Brasilia is in bloom, the decided ones are 
coming": experiences of a rural feminism in Brazil from the Marcha das 
Margaridas. Advisor: Lina Maria Brandão de Aras. 2022. 217f. il. Thesis (Doctorate in 
Interdisciplinary Studies on Women, Gender and Feminism) – Faculty of Philosophy 
and Human Sciences, Federal University of Bahia, Salvador, 2022. 
 
 

ABSTRACT 
 
This thesis, based on feminist epistemologies, in its interface with Social Sciences and 
History, intends to elucidate the feminist resistance of rural, water and forest women 
in Brazil, organized and self-styled as Margaridas. The Marcha das Margaridas is a 
broad action by rural women that brings together a diversity of resistance experiences 
in different territories. Based on the relationship between trade unionism and feminism, 
it focuses on public policies, putting pressure on governments and demanding effective 
responses. The Margaridas, heirs of Margarida Maria Alves, a union leader murdered 
in Paraíba in 1983, build new routes for themselves and for the history of rural women's 
movements in Brazil and Latin America, whose roots go back to the interiors of Brazil 
in the last decades of the 20th century and to the fights fought in unions, associations 
and in the families themselves for space, participation and autonomy over their bodies, 
their lives and their surroundings. Based on the historical method, oral history and a 
feminist ethnography carried out in the sixth edition of the March, which took place in 
August 2019, and in its preparatory and evaluation process, I aim to weave 
contemporary histories starring rural women – in its many features, accents and origins 
– whose effects are felt at the individual and collective level in search of social justice 
and good living and which are reflected in the construction of a political platform for 
Margaridas and rural feminism in Brazil. 
 
Keywords: Rural Women's Movements; Marcha das Margaridas; Rural Feminism; 
Experiences; Resistances. 
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SOBREIRA, Dayane Nascimento. “Mira Brasilia está en flor, vienen las decisivas”: 
experiencias del feminismo rural en Brasil desde la Marcha das Margaridas. 
Asesora: Lina Maria Brandão de Aras. 2022. 217f. iI. Tesis (Doctorado en Estudios 
Interdisciplinarios sobre Mujer, Género y Feminismo) – Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas, Universidad Federal de Bahía, Salvador, 2022. 
 
 

RESUMEN 
 
Esta tesis, basada en epistemologías feministas, en su interfaz con las Ciencias 
Sociales y la Historia, pretende dilucidar la resistencia feminista de las mujeres rurales, 
del agua y de la selva en Brasil, organizadas y autodenominadas Margaridas. La 
Marcha das Margaridas es una acción amplia de mujeres rurales que reúne una 
diversidad de experiencias de resistencia en diferentes territorios. A partir de la 
relación entre sindicalismo y feminismo, se enfoca en las políticas públicas, 
presionando a los gobiernos y exigiendo respuestas efectivas. Las Margaridas, 
herederas de Margarida Maria Alves, dirigente sindical asesinada en Paraíba en 1983, 
construyen nuevos caminos para ellas y para la historia de los movimientos de mujeres 
rurales en Brasil y América Latina, cuyas raíces se remontan al interior de Brasil en 
las últimas décadas del siglo XX ya las luchas libradas en sindicatos, asociaciones y 
en las propias familias por el espacio, la participación y la autonomía sobre sus 
cuerpos, sus vidas y su entorno. A partir del método histórico, la historia oral y una 
etnografía feminista realizada en la sexta edición de la Marcha, que se llevó a cabo 
en agosto de 2019, y en su proceso de preparación y evaluación, pretendo tejer 
historias contemporáneas protagonizados por mujeres rurales. – en sus múltiples 
rasgos, acentos y orígenes – cuyos efectos se dejan sentir a nivel individual y colectivo 
en busca de la justicia social y el buen vivir y que se reflejan en la construcción de una 
plataforma política para las Margaridas y el feminismo rural en Brasil. 
 
Keywords: Movimientos de Mujeres Rurales; Marcha das Margaridas; feminismo rural; 
Experiencias; Resistencias.  
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1 INTRODUÇÃO l “SOMOS NÓS AS MARGARIDAS” 

 

 Escrever sobre mulheres rurais atravessa quem sou. Quando passei a estudar 

a fundo as teorias e epistemologias feministas, principalmente a partir das leituras das 

disciplinas cursadas nesse interregno, fui lapidando, ao tempo que afunilava melhor 

minhas escolhas teórico-metodológicas, as categorias utilizadas e, por que não dizer, 

minha própria localização no mundo e na maquinaria de produção do conhecimento.   

De acordo com a teoria do standpoint, traduzida a grosso modo como a teoria 

do ponto de vista, nossas experiências influenciam e definem nosso olhar para o 

mundo e, consequentemente, para a produção do conhecimento. Autoras como 

Sandra Harding (1996), Donna Haraway (1995), Cecília Sardenberg (2002, 2014, 

2015) e outras, apontam para a dimensão desse conhecimento situado como 

elemento catalisador de diferentes lugares de fala, por sua vez, plurais e diversos, 

pois partem de diferentes condições materiais, culturais e subjetivas de existência.  

Sardenberg (2015), em leitura aproximada às interseccionalidades, utiliza a 

metáfora do caleidoscópio de gênero para elucidar as dinâmicas de opressão que 

atravessam a vida das mulheres e a dinâmica das relações sociais em que gênero se 

constrói e se reconstrói a partir de diferentes simbioses entre marcadores sociais 

como raça, classe, território, idade, sexualidade. “Uma ótica é uma política de 

posicionamentos” (HARAWAY, 1995, p. 27), nosso olhar é multicentrado.  

Assim, tento me localizar (ou cito pelo menos traços que me atravessam), pois 

entendo que esse é um primeiro exercício no campo de produção dos feminismos, 

sendo de grande valia à teoria e ciência feminista, “insaciavelmente curiosa a respeito 

das redes de posicionamento diferenciais” (HARAWAY, 1995, p. 32).  

Haraway (1995) apoia-se na metáfora da visão para marcar a objetividade 

feminista que para ela estaria nos saberes localizados. Ressalta a importância do 

corpo e da localização deste, o olhar próprio de cada corpo experienciado. Mas quem 

disse que se localizar é fácil? Sobre a minha e a sua consciência ainda pesam o jugo 

moderno da suposta objetividade, do dualismo cartesiano que bipolariza esse e outros 

aspectos de nosso estar no mundo. “A topografia da subjetividade é multidimensional 

bem como, portanto, a visão” (HARAWAY, 1995, p. 26), diz. Não é o mundo moderno 

dual? Não é essa a construção que os afetos feministas tentam ressignificar, deslocar 

e feminizar? Não é a tradição que nos pesa inclusive dentro dos próprios feminismos?  
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Aos moldes do que coloca Haraway (1995), questionamentos como esses são 

possibilidades desestabilizadoras que levam a agenciamentos outros e à maquinação 

de quadros de conhecimento mais sensíveis e filóginos, proposta das próprias 

epistemologias feministas. Mesmo sabendo dos limites, estamos em algum lugar, 

nossa visão é posicionada, localizada. Essa produção geraria um conhecimento 

parcial e menos perverso, portanto (HARDING, 1996). 

Isso por si só configura um acontecimento, aos moldes do que colocou 

Margareth Rago (2013), algo que me desloca incansavelmente e que está 

configurando minha posição de sujeito/a no mundo, no meu mundo que é rural e onde 

as relações de gênero são ainda mais definidas, os padrões e comportamentos ainda 

mais esperados, pois marcados por relações de parentesco e dinâmicas em 

comunidade muito próprias, por simbolismos e sociabilidades que perpassam o 

âmbito da família tradicional e linear, do pai, da mãe, dos/as filhos/as e por vezes de 

agregados/as.  

Perguntando sobre o que pode a mulher no espaço rural, Klauss Woortmann e 

Ellen Woortmann (1997) elencam que o que ela não pode quebrar são os valores 

hierárquicos do grupo, ou seja, a obediência a pais, irmãos mais velhos, a homens, 

ressaltando o lugar prioritário destes enquanto chefes e da própria unidade familiar no 

âmbito do trabalho camponês. Os autores realizaram uma etnografia com sitiantes 

sergipanos trazendo aspectos importantes da cultura campesina, suas dimensões e 

características, relacionando conceitos como trabalho e categoria moral, gênero, 

elucidando a dimensão prático-simbólica do trabalho, que constrói o próprio gênero e 

as relações de hierarquia no sítio. “Além de produzir cultivos, o trabalho produz 

cultura” (WOORTMANN; WOORTMANN, 1997, p. 15) e está indissociado da família 

e da terra, sendo ele próprio uma ética expressa na relação com esta. 

Rural que no contexto nordestino se mantém dos frutos que a terra dá, do 

artesanato, de programas sociais do governo (a cada dia mais restritos); que está 

lidando novamente com o fantasma da fome e que historicamente se fez sob o calor, 

a irregularidade de chuvas e o mando e desmando dos coronéis de ontem e de hoje. 

Rural que foi palco de resistências históricas, das Ligas Camponesas, organizações 

de foreiros, moradores, pequenos proprietários e trabalhadores da cana de açúcar 

contra a miséria e crescentes injustiças a que estavam submetidos, dentre elas o 

aumento exorbitante do foro e o pagamento do cambão, além do próprio acesso à 

terra para trabalhar. Surgiram entre as décadas de 1950 e 1960 nos estados de 
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Paraíba e Pernambuco, tendo se espalhado para outros estados e contado com apoio 

do Partido Comunista do Brasil, o PCB, e oposição ferrenha da Igreja Católica 

(OLIVEIRA, 1994). Também de Canudos, do Juazeiro, de Caldeirão, movimentos de 

contestação à ordem republicana, à estrutura agrária e aos senhorios locais do 

Nordeste, especialmente nos territórios de Canudos, sertão baiano, e do Crato, no 

Ceará, do grito de mulheres como Margarida Maria Alves, que virou semente e hoje 

inspira a maior ação de mulheres na América Latina: a Marcha das Margaridas. 

Rural(is) que resiste(m), que não se define(m) mais exclusivamente pela atividade 

agrícola e que extrapola a dualidade de fronteira que o(s) bipolariza(m) ao urbano 

(CARNEIRO, 1997).   

Voltando às mulheres e aos feminismos, Uma Narayan (1997) nos fala que uma 

das mais importantes contribuições da(s) epistemologia(s) feminista(s) reside no 

reconhecimento de que grupos oprimidos podem ter uma “vantagem epistêmica” pelo 

fato de terem conhecimento tanto dos seus contextos como dos de seus opressores. 

Nesse sentido, “pode haver uma sensação de ser estranha em ambos os contextos e 

uma sensação de inércia ou falta de fluência em ambos os conjuntos de práticas” 

(NARAYAN, 1997, p. 288), quase se aproximando do “não lugar”, o fora, de que falava 

Blanchot (1987) 

A definição desse lugar não nítido, que para Haraway (1995) demarcaria em si 

uma posição, levou-me a pensar em qual lugar eu estaria posicionada aqui, agora, ao 

escrever esse trabalho, lembrando sempre que uma posicionalidade não é fixa, é 

sempre relativa, como nos alerta Sardenberg (2014).   

Num primeiro momento, participava ativamente das atividades dos movimentos 

de mulheres rurais da Paraíba, de onde sou natural. Nos últimos anos, acessei 

determinados espaços do meio acadêmico com o privilégio de ter uma bolsa de 

estudos para tal; me mudei, retornei. A pandemia de Covid-19 bagunçou muitos 

rumos, levou-nos a outros (velhos, novos) caminhos.  

Nos primeiros anos dessa pesquisa me aproximei de grupos de forró na cidade 

de Salvador, numa tentativa, quem sabe, de manter vivo o interior que mora em mim 

(ou eu nele), a vivência de roça, como chamam. Me surpreendi com o que encontrei, 

uma efusão de grupos que têm no forró e suas variações (xote, baião, xaxado, roots) 

um verdadeiro hobbie, muitos rompendo com papeis fixos – inclusive de gênero – 

dentro desse movimento cultural. Foi entre aulas, livros, forrós do Talco, acarajés no 
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Largo da Mariquita e particulinos à beira-mar que essa escrita foi dando seus primeiros 

passos.  

Importa dizer também que foi ao longo dessa pesquisa e da aproximação com 

o grupo de pesquisa ProjetAH – história das mulheres, gênero, imagens e sertões 

(UFPB), que me descobri sertaneja. Em tempos de pandemia, dividir, compartilhar e 

se aventurar ouvindo histórias de mulheres na produção do Podcast Paraibanas foi 

um respiro. Foram anos de muitas andanças – físicas e virtuais, de reinvenções. 

Foram tempos de um misto de sensações, e nesse sentido, o alívio por ter concluído 

a pesquisa de campo ainda em tempos “normais”. Foi assim que o forró e os bons 

afetos me salvaram em dias em que a solidão da escrita tomava conta e também as 

incertezas sobre o futuro e o próprio presente.  

Falando de caminhos já percorridos, em 2014 pesquisei a história e a memória 

do movimento feminista na cidade de Campina Grande-PB, quando também 

intensifiquei a participação nas atividades desse movimento na Paraíba. A partir da 

monografia intitulada Mulher bonita é a que luta: nas tessituras do feminismo em 

Campina Grande-PB (1982-1992), continuei uma pesquisa que ora se iniciava, relativa 

à história do movimento feminista pós-década de 1970 no estado.  

No ano de 2015 iniciei uma pesquisa junto ao Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade Federal da Paraíba sobre a trajetória do órgão não 

governamental (ONG) Cunhã Coletivo Feminista e, em linhas gerais, sobre o histórico 

do movimento feminista no estado. Tal pesquisa, finalizada no primeiro semestre de 

2017, mostrou-me conexões amplas entre o feminismo e a luta de mulheres rurais, 

algumas anônimas, outras conhecidas e destacadas pela historiografia da área a 

exemplo de Margarida Maria Alves, Elizabeth Teixeira, Penha Nascimento, Soledade 

Leite e outras.  

O feminismo paraibano pós-década de 1970 nasceu amplamente conectado às 

pautas das mulheres das periferias urbanas e do interior, a partir de uma tênue linha 

que dividia o que era movimento de mulheres e feminismo. A partir dessa constatação, 

concluí no mesmo ano o Curso de Especialização em Educação do Campo com a 

monografia A construção de um feminismo rural na Paraíba: conexões 

contemporâneas, que trouxe a necessidade de tentar sondar tal investidura em um 

nível mais amplo. No mesmo ano também tive uma rica experiência docente na 

condição de professora substituta no Bacharelado e Licenciatura Interdisciplinar em 
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Humanidades, na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro. Aquele 

ano foi marcante nos rumos que minha formação teria a partir de então.  

Nessa caminhada, nascida e criada na zona rural do município de São 

Sebastião de Lagoa de Roça-PB, encontrei-me com o Polo da Borborema – rede de 

sindicatos rurais, associações e organizações de base agroecológica, assessorada 

pela ONG AS-PTA – a partir das atividades das comissões de gênero e juventude da 

instituição. Passei a dialogar com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do referido 

município e a participar das atividades dessas comissões, que incluíram as últimas 

edições da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia (marcha local 

responsável por organizar politicamente as mulheres do território) e formações com a 

juventude camponesa.  

Os afetos e constructos somados mostraram um novo caminho de pesquisa 

inseparável de minha práxis cotidiana, dos estudos realizados até aqui e de meus 

posicionamentos políticos. A partir da Educação do Campo, desses encontros, do 

estudo do tratamento periférico e histórico dado ao rural e seus/suas sujeitos/as, e 

das críticas que ainda se desenham, comecei a pensar: por que não estudar o 

feminismo pungente das mulheres rurais no Brasil? 

Do campo, jovem, filha mais velha de uma família de quatro filhos/as e do 

interior da Paraíba, entendo como Patricia Hill Collins (2015), que raça, gênero e 

classe são categorias de análise que estruturam todas as relações, reconhecendo que 

uma dessas categorias pode ter primazia sobre outras em determinado tempo e lugar. 

Então como essas categorias imbricadas me fazem? Como elas fazem as minhas 

relações? Como essas posições de sujeito/a me inscrevem no âmbito da produção do 

conhecimento? Como potencializar as coalizões e como fazer disso algo potente? De 

que modo opero ao mesmo tempo um lugar de privilégio e opressão? Como 

descolonizar minha própria prática, de encontro ao que nos ensinam as feministas 

decoloniais? 

Fazer essas perguntas só se tornou possível a partir do encontro com as 

epistemologias feministas, me incitando a examinar constantemente minha posição 

do e no mundo. E como isso alivia a alma! Como isso abre caminhos de encontro 

consigo e com o/a outro/a sem necessariamente passar pelo crivo da pseudo-

objetividade pela qual ansiavam os modernos e os que nos apontam o dedo 

vituperando que fazemos uma ciência menor por fazer ciência feminista, por assumir 

nossas dores, por descermos do púlpito e gritar que nosso saber é localizado, parcial 
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e que visa contribuir diretamente com as mudanças sociais e de paradigma. Ressalto, 

contudo, que essa construção não se dá sem tensões, inclusive internas, mas 

também, e principalmente, contribuições. 

Pensando na projeção que a Marcha das Margaridas tomou nos últimos anos, 

incidindo na construção de políticas públicas e mobilizando mulheres em seus 

territórios, e nos caminhos que percorri até aqui, eu também uma Margarida, entendo 

a importância de problematizá-la a partir dessa posicionalidade estratégica, situada 

entre a militância no mesmo movimento, os estudos feministas, as Ciências Sociais e 

a História.  

Como nos diz Michelle Perrot: “no teatro da memória, as mulheres são sombras 

tênues” (PERROT, 1989, p. 09). Assim, essa discussão problematiza também o lugar 

reservado aos movimentos de mulheres rurais dentro da própria historiografia da área 

no Brasil. Para tanto, intenciono analisar o protagonismo de mulheres rurais, trazendo 

à tona a construção de um feminismo que parte do campo, das águas e das florestas 

no Brasil a partir da experiência da Marcha das Margaridas. Sob um viés classista e 

em relação direta com um projeto de agroecologia, esse feminismo tem raízes 

históricas nos movimentos de mulheres e na própria trajetória do sindicalismo rural. 

 

1.1 Caminhos metodológicos 

 

Um mapeamento geral da temática foi realizado a partir da elaboração do 

estado da arte, também leitura e fichamento de obras circunscritas a priori em torno 

das seguintes categorias e eixos próximos: “campesinato”, “mulheres camponesas”, 

“mulheres rurais”, “trabalho das mulheres”, “feminismos”, “antropologia feminista”, 

“história das mulheres”, “Marcha das Margaridas”. 

 Segundo Beatriz Sanchez (2017), ações protagonizadas por mulheres 

camponesas são capazes de ampliar as formas de resistência ao poder do 

agronegócio, das estruturas agrárias brasileiras e de sua produtividade predadora, 

que seria uma forma de produção mais aproximada à ética da justiça, do capital. 

Nesse sentido, como fissura, o trabalho das mulheres estaria para a ética do cuidado, 

envolta à sensibilidade, intimidade, conexão (JAGGAR, 2014) e a novas formas de 

produzir e se relacionar muito mais preocupadas com a dimensão holística da vida e 

das relações.  
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Considerar que as experiências das mulheres rurais são gendradas – em 

relação com outros marcadores – é um compromisso ético-político com braço nas 

epistemologias feministas, em um exercício de crítica à ética moderna moralizante 

que causou fortes separações no todo social, gerando danos à equidade entre os 

sexos e ao bem viver. No mesmo sentido, traz Sanchez (2017): 

 
As camponesas apresentam uma nova forma de olhar para o mundo, 
ou seja, uma nova epistemologia que desafia concepções positivistas 
de ciência, uma vez que incluem aspectos do âmbito privado na 
maneira de lidar com a produção de sementes. Ao trazer para o 
espaço público aspectos que antes eram considerados restritos ao 
espaço doméstico, as camponesas questionam a tradicional divisão 
entre público e privado, característica de visões positivistas da ciência 
que historicamente têm produzido diversas formas de exclusão de 
grupos marginalizados (SANCHEZ, 2017, p. 190). 
 

As experiências dessas mulheres são de grande valia aos estudos feministas 

e à história das mulheres, cuja memória é quase sempre reservada aos homens e que 

deixou poucos rastros (PERROT, 1989). Aí reside a importância de trazer à tona as 

histórias de resistência das Margaridas, em se visibilizar a partir de meu lugar de fala, 

uma história de luta e de configuração de um feminismo que emana do campo no 

Brasil.  

É irrompendo dicotomias que essas mulheres se fazem, evocando e 

bendizendo, inclusive, as memórias das que vieram antes. “A memória das mulheres 

é verbo” (PERROT, 1989, p. 15), nos diz ainda Michelle Perrot. Para isso, utilizei como 

fonte a história oral, entendendo sua importância e possibilidade de registro de uma 

memória no feminino, historicamente ínfima. Utilizando a voz dos/as próprios/as 

sujeitos/as, a história oral se corporifica em possibilidades, abrindo campos de 

memórias, experiências, testemunhos e lembranças.  

Memória que, segundo Le Goff (2013) e Ricouer (2007), é instrumento e objeto 

de poder e que está implicada na relação com o esquecimento. Meu intento é 

potencializar uma memória esquecida a partir da voz dos/as próprios/as sujeitos/as 

num exercício que se faz entre o individual e o coletivo e que ora desemboca numa 

operação escrita, historiográfica, que parte das inquietações do presente e abre 

espaço para o futuro (RICOUER, 2007).  

Para Antonio Torres Montenegro (2001), poder falar, reivindicar, discutir e 

defender ideias ou até mesmo se fazer notar, é um exercício das camadas populares 

através dos diversos processos de socialização e de uma redefinição do poder. Ao 
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falar de si e da causa que defendem, as Margaridas dão o tom, ecoam suas vozes, 

como bem sabem, condição histórica para o alcance da cidadania. 

Segundo Maurice Halbwachs (2015), somos o confronto de vários 

depoimentos, de várias lembranças e, logo, dependemos do outro para lembrar. 

Somos a primeira testemunha de nossas lembranças. Lembramos com o grupal e, 

portanto, nosso lembrar é condicionado (ou induzido) pelo olhar do outro.  

Necessitamos de ligações afetivas com dados grupos, visto ser necessário uma 

identificação para fazer uma lembrança ser reconhecida e reconstruída. É assim que 

conservamos informações pelos sentimentos que temos a partir de momentos. Nessa 

lógica, a rememoração pessoal faz memória individual e memória coletiva se 

mesclarem, tornando-as dependentes. Uma não se faz sem a outra e revela-nos a 

centralidade dessa memória (que é subjetiva) nos processos históricos.  

Relação também que, portanto, é traçada na imbricação entre a memória e a 

história, que através de sucessivas intersecções se fazem de forma conjunta. 

Montenegro (2001) destaca que o campo da memória se constrói a partir de elementos 

e acontecimentos que também se transformam em elementos fundantes da história. 

Contudo, o tempo da memória se distingue do tempo da história, a primeira pautada 

no vivido, no experienciado.  

Dotado de “charme” afetivo, o trabalho com memória vem à tona no fazer 

história oral, que aparece nessa pesquisa como uma metodologia central. Trabalhei 

com a história oral temática, em que a partir de um roteiro semiestruturado, guiei as 

entrevistas, buscando, dessa forma, articular a memória de mulheres rurais 

(participantes, parceiras e lideranças da Marcha das Margaridas) sobre o momento 

histórico vivenciado por elas e que nos é contemporâneo.  

Como trazem Marta Rovai, Polyana Valente e Vânia Vasconcelos (2022, p. 08): 

 
Como prática metodológica ou como projeto, a história oral tem sido 
um instrumento na “viagem entre mundos” (entre a universidade e as 
comunidades diversas que existem dentro e fora dela) e possibilitado 
a escuta, a mediação, o registro e o ressoar de vozes plurais que 
denunciam como as relações de poder atravessam os cotidianos – não 
entendidos como repetição e reprodução passiva das estruturas – 
afetando corpos e experiências repletas de vida e de alteridades. Ela 
tem contribuído para produzir presença de sujeitas/os muitas vezes 
invisibilizadas/os social e academicamente, o que expressa uma 
preocupação epistemológica mais democrática e sensível em não 
outrizá-las/os ou objetificá-las/os.  
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 Entendo, portanto, que é esse um “procedimento metodológico (...) em que se 

constroem fontes, interpelando sujeitos, induzindo e estimulando narrativas” (SILVA; 

PAULILO, 2016c, p. 232), cuja formulação é subjetiva, parcial e vital. É um exercício 

que ao trabalhar com mulheres rurais, aciona memórias subterrâneas em contraponto 

à memória oficial (POLLAK, 1989), abrindo camadas e frestas em uma história que 

ainda as exclui e que, portanto, invisibiliza suas (nossas) resistências.  

O fascínio da história oral reside na sua potência em trazer narrativas pouco 

acessadas. É uma revisitação do passado a partir das experiências vividas, é o 

fomento a encontros epistêmicos para além de uma fetichização do método (RAMOS 

JÚNIOR, 2019), é o encontro visceral de narrativas compartilhadas.  

 De acordo com Beatriz Sarlo (2007), essa dimensão – da experiência – traz o 

corpo e a voz à cena do passado, cuja narração a inscreve em uma temporalidade 

que é a da lembrança, induzida a partir das implicações do presente, residindo aí a 

dupla inscrição temporal da história e da memória. Trazer experiências de mulheres 

rurais, trazer a fala destas, “instrumento decisivo para as populações pobres, que 

vivem a radicalidade cotidiana do ‘não ter” (MONTENEGRO, 2001, p. 38). Mas que, 

por outro lado, resistem através de estratégias e táticas diversas (CERTEAU, 2005). 

Assim, acionar as experiências dessas mulheres significa relacionar suas histórias de 

resistência à luta pelo direito de serem ouvidas. Não à toa o falar tem um peso 

fundante no ser Margarida – e elas comunicam tanto através de poesias, músicas, 

cartazes, versos de cordel e de seus próprios corpos.  

Perguntando se pode o subalterno falar, Gayatri Spivak (2010) elucida o perigo 

de se falar pelo Outro enquanto objeto de conhecimento, sendo este o maior exemplo 

de violência epistêmica em que a constituição do sujeito colonial nega à mulher o 

agenciamento coletivo pela sua própria condição de gênero.  

María Lugones (2019) entende o gênero enquanto uma imposição fincada no 

projeto de colonialidade do poder, que organiza o mundo a partir de parâmetros e 

categorias homogêneas e indivisíveis. O homem moderno foi transformado em um ser 

civilizado, racional; a mulher estava a serviço deste. Status ainda mais taxativo foi 

relegado às pessoas colonizadas: machos e fêmeas eram submetidos à missão 

civilizatória colonial. O processo de colonização inventou, portanto, o colonizado. Foi-

lhe retirada a possibilidade de ser, individual e coletivamente.  

Para Lugones, corpos e relações não são estáticos, como intenciona o projeto 

de colonialidade, por sua vez racializado, capitalista e heterossexista. A diferença 
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colonial maquina fraturas, coalizões, brechas. Essas frestas são elaboradas pela 

própria experiência, pois, como nos apresenta Joan Scott (1999), “não são os 

indivíduos que têm experiência, mas os sujeitos é que são constituídos através da 

experiência” (SCOTT, 1999, p. 27), essa categoria per si fundante e cara a este 

trabalho. 

Scott (1999) segue argumentando que documentar experiências tem sido tarefa 

dos historiadores da diferença, que bem-sucedidos na tarefa de submergir evidências, 

ainda dão a estas a condição de reflexo do real. Nesse sentido, é preciso considerar 

a experiência dentro de uma construção discursiva intencionada e fundante da própria 

subjetividade. Como conversamos, esse exercício tem sido feito através, 

principalmente, da história oral.  

Verena Alberti em entrevista a Freitas et al (2017), menciona que trabalhar com 

história oral é um exercício sensível e que traz a necessidade de crítica constante ao 

que está sendo documentado. Nesse sentido também, Janaína Amado (1995) traz a 

importância de se problematizar sempre desconfiando das fontes.  

No texto O grande mentiroso: tradição, veracidade e imaginação em história 

oral, Amado (1995) problematiza como uma entrevista que aparentemente “não servia 

para nada” pode trazer dados da memória social de uma dada realidade e também 

como a memória é feita de camadas de memórias e tradições. O relato oral estudado 

no texto é marcado por distorções dos dados históricos, mas traz em si elementos 

para uma leitura não tradicional da história, que se pauta no conceito de circularidade 

cultural. Assim, uma entrevista é um campo em aberto, a utilizei com objetivos claros, 

mas seu percurso é sempre o vir a ser; é sempre polifônica (BARDIN, 2016). É uma 

fonte construída na relação entre entrevistador/a e entrevistado/a.  

 Tendo em vista o contexto do qual parte este estudo, entendo a minha 

responsabilidade com o campo epistemológico feminista e com a construção de um 

conhecimento vivo, político, compromissado com a justiça social e com as 

experiências de luta que historicamente trazem nós, mulheres rurais, até aqui. Nesse 

sentido, pretendo trazer a voz das Margaridas, esse Outro heterogêneo (SPIVAK, 

2010), para juntas, pensarmos na configuração de um feminismo rural no Brasil a partir 

das experiências da Marcha.  

Mas o que vem a ser o feminismo rural? Quem nos ajuda a refletir sobre isso é 

Maria José da Silva (s/d), conhecida como Zezé, militante do Movimento da Mulher 

Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR-NE), em um pequeno texto, escrito com 
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contribuições de duas assessoras do movimento. Zezé inicia sua reflexão 

mencionando que o termo feminismo é comumente associado ao urbano. Diz, 

contudo, que dado o contexto, são as mulheres rurais que estão dentre as mais 

atingidas pelo patriarcado, mas o questionam – maquinando lócus fraturados, como 

pontua Lugones (2019). Elenca outros elementos: o feminismo rural tem a 

agroecologia como projeto político, entende a centralidade de uma economia feminista 

e solidária, e denuncia a atribuição do trabalho reprodutivo como um tipo de violência. 

Outras autoras como Flávia Machado (2019), nos falam, contudo, e, inclusive 

sobre inspiração dos feminismos decoloniais, em feminismos em contextos rurais ou 

em feminismos camponeses. No caminho desenhado por Zezé Silva, entendo a 

diversidade de identidades e pertencimentos presentes e experienciados nesse 

campo no Brasil e que são macroagregadas em torno da Marcha das Margaridas, por 

isso, falo em feminismo rural mesmo entendendo a pluralidade de vozes e bandeiras 

que ecoam do campo no Brasil.  

São muitos os protagonismos individuais e coletivos, que maquinam um 

feminismo que nasce da horta, na esteira do que ponderou Maria Ignez Paulilo (2016a) 

ao estudar o Movimento de Mulheres Camponesas, que considera a grande 

importância e contribuição das agricultoras brasileiras para desurbanizar as pautas 

feministas, para levar o mundo a discutir a soberania alimentar, a se preocupar com a 

distribuição masculina e concentrada da terra e outras questões mais. 

Esse feminismo rural se faz na prática e escancara a face urbana e por vezes 

distante do feminismo (enquanto movimento e epistemologia, historicamente branco 

e letrado) das camadas populares do campo. Parte da realidade vivida, ancora-se na 

tradição católica com pé na Teologia da Libertação das décadas de 1980 e 1990 e, 

portanto, nos movimentos de mulheres rurais que lutavam já a esse momento por 

direitos básicos como o de sindicalizar-se. Potencialmente crítico, desloca e promove 

uma virada epistêmica nos feminismos. É ele próprio plural. 

De olho nesses debates, realizei 16 entrevistas com lideranças da Marcha 

2019, colaboradoras e também participantes provenientes de diferentes 

pertencimentos ligados à terra, às águas e às florestas: agricultoras familiares, 

quilombolas, extrativistas, quebradeiras de coco, para citar algumas das muitas faces 

femininas que fazem o campo no Brasil.  

Lawrence Bardin (2016) nos alerta que “a manipulação temática acaba então 

por colocar todos os elementos significativos numa espécie de ‘saco de temas’, 
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destruindo definitivamente a arquitetura cognitiva e afetiva das pessoas singulares” 

(BARDIN, 2016, p. 95). Atenta a este alerta, de não homogeneização no trato com os 

temas, optei por iniciar as entrevistas tendo sempre o cuidado de abrir os diálogos 

com considerações sobre as histórias de vida das entrevistadas. 

Conforme sinaliza William Whyte-Foot (1980), entendo o peso de um contato 

(conhecimento) prévio com informantes de pesquisa haja vista a importância de se ter 

indivíduos-chave em grupos ou organizações que se estiver estudando, por facilitar 

contatos futuros e o acesso a arquivos, informações e à própria rede. A maior parte 

das participantes da Marcha entrevistadas estão organizadas no Polo da Borborema, 

na Paraíba, que realiza um importante trabalho de base na região. Foi tranquilo o 

acesso a elas e às suas histórias. Participei dos encontros estaduais preparatório e 

avaliativo das Margaridas regional Paraíba, ocorridos em julho e setembro de 2019, 

respectivamente, além da Marcha em si, ocorrida em Brasília nos dias 13 e 14 de 

agosto.  

Assim, essa pesquisa também se respaldou no método da observação 

participante, em que também fui parte do contexto sob observação, abrindo frestas 

inclusive para a dúvida, o questionamento, essenciais à construção do conhecimento, 

que, contudo, pode levar ao risco de ver o projeto de conhecimento se desfazer 

(FAVRET-SAADA, 2005) a partir de um olhar duvidoso, crítico. De acordo com Carlos 

Brandão (1999), “a ideia de participação em si não implica que a investigação seja 

pesquisa participante” (BRANDÃO, 1999, p. 170), supõe-se uma crítica ao campo e 

também um viés transformador, um compromisso com o “objeto” que está sendo 

estudado. Desse modo, a pesquisa participante é também uma investigação orgânica. 

No mesmo sentido, Gilberto Velho (1980) aponta que o fato de algo nos ser 

dado (familiar) não quer dizer que o conheçamos a fundo. A familiarização não 

significa necessariamente conhecimento de princípios, mecanismos regentes, etc. 

Assim, às vezes “olhar para dentro” pode ser muito mais complexo do que olhar para 

o exótico: 

 
Esse movimento de relativizar as noções de distância e objetividade, 
se de um lado nos torna mais modestos quanto à construção do nosso 
conhecimento em geral, por outro lado permite-nos observar o familiar 
e estudá-lo sem paranoias sobre a impossibilidade de resultados 
imparciais neutros (VELHO, 1980, p. 129).  
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A partir disso, talvez o grande desafio seja estranhar o familiar. Myriam 

Strathern (2004) alerta-nos para o fato de que chegamos à nossa observação 

cheios/as de pré-noções, de estruturas e elementos de leitura para as relações 

sociais, sendo a imersão etnográfica um momento desafiador justamente porque tem 

na escrita um objetivo bem delimitado. Essa pesquisa gerará um produto final, escrito, 

cujo lugar de texto deve alertar-nos para cuidados no trato com nosso campo de 

estudos, evitando cair no perigo de reforçar práticas colonizantes e excludentes.  

O trabalho de campo é o momento de coleta de informações, mas também de 

conexões em vista do que se tem como objetivo. É o momento a priori da narração e 

da afetação (FAVRET-SAADA, 2005). Por conseguinte, virá a análise e a 

compreensão. Sobre o que chama de momento etnográfico, Marilyn Strathern (2004) 

elenca: 

 
Poderíamos dizer que o momento etnográfico funciona como exemplo 
de uma relação que junta o que é entendido (que é analisado no 
momento da observação) à necessidade de entender (o que é 
observado no momento da análise) (STHATHERN, 2004, p. 350). 
 

 Aline Bonetti (2009) fala de uma Antropologia Feminista cujo berço foi os 

Estados Unidos. Trata-se de uma antropologia feita a partir das lentes de gênero e 

que ganhou corpo a partir da pesquisa etnográfica. Nesse trabalho adjetivo o método, 

fazendo uma etnografia feminista da Marcha das Margaridas 2019. Entendo a 

necessidade de marcar o caráter político desse conhecimento que se faz e que a 

Academia no geral ainda abomina, pois fincada em um saber positivista, que anseia 

a objetividade. Pois, caro/a leitor/a o que há aqui é subjetividade... Ninguém tenta 

jogar água por debaixo do tapete, afinal ela escorre.  

Em outro texto, a autora menciona que, diferentemente do que aconteceu nos 

Estados Unidos, no Brasil a radicalidade do campo político do feminismo não adentrou 

a Academia, esta vista com desconfiança pelo primeiro e o primeiro visto com 

ressalvas pelo segundo (BONETTI, 2011).  

Entre as antropólogas, contudo, não é consenso de que uma etnografia 

feminista seja possível (SARDENBERG, 2014). Apesar disso, registra-se no Brasil um 

grande número de estudos na área, principalmente sobre o tema da violência contra 

as mulheres. Segundo a autora, um dos principais desafios do campo no país é o 

entendimento do que é feminismo, necessário de ressignificação da ideia de quem 

tem como objeto unicamente as mulheres. Uma abordagem feminista pressupõe 
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tomar gênero e poder como intrínsecos à constituição do social (BONETTI, 2009). De 

acordo com Susana Rostagnol (2018): 

 
A antropologia feminista introduziu as emoções e os sentimentos de 
maneira explícita nas relações antropológicas, o que obviamente 
modifica a estrutura da relação eu-outro. As emoções como dispositivo 
cognitivo permitem encontros intersubjetivos característicos do 
trabalho de campo antropológico. Como o emocional e o pessoal não 
podem ser facilmente separados do intelectual (OKELY, 1992, p. 09), 
eles são incluídos no processo etnográfico (ROSTAGNOL, 2018, p. 
120) (tradução livre)3. 
 

 Assim, uma etnografia feminista se mescla às propostas mais amplas das 

epistemologias feministas, reconhecendo, além da própria corporalidade de quem 

realiza o trabalho de campo, resistências e modalidades de exercícios de poder. Essa 

forma de etnografia, portanto, incorpora o eu para problematizar a construção do 

conhecimento a partir do encontro intersubjetivo. Daí sua potência. 

De modo geral, como instrumentos, utilizei, portanto, roteiro semiestruturado, 

gravador de voz, câmera fotográfica, filmadora digital e caderno de campo. Nesse 

processo de triangulação de métodos, enquanto combinação e cruzamento de 

múltiplos pontos de vista, de múltiplas técnicas de coleta de dados (MINAYO, 2004), 

fiz uso do caderno de campo entendendo-o como uma ferramenta importante de 

transposição de impressões e reflexões necessárias ao processo de análise e 

composição de uma pesquisa (WEBER, 2009). Para Weber (2009): 

 
É o diário que permite o distanciamento indispensável na pesquisa de 
campo, e que permitirá mais tarde a análise do desenvolvimento da 
pesquisa. É também o diário que mostra, a cada etapa da reflexão, os 
laços entre as diversas hipóteses levantadas pelo pesquisador e o 
momento da pesquisa em que essas hipóteses foram reformuladas. É 
o diário por fim que permitirá efetuar, na medida do possível, uma 
autoanálise (WEBER, 2009, p. 168). 

 

 Interessante que em tempos digitais, o caderno de campo também passa a ser 

o bloco de notas do celular. Na Marcha que acompanhei, quando era difícil escrever, 

digitava ou gravava áudios com as impressões do momento, ali no calor da hora.  

                                                           
3 “La antropología feminista introdujo las emociones y los sentimientos de manera explícita a las 
relaciones antropológicas, lo cual obviamente modifica la estructura de la relación yo-otro. Las 
emociones como dispositivo cognitivo permiten encuentros intersubjetivos característicos el trabajo de 
campo antropológico. En tanto lo emocional y personal no pueden separarse fácilmente de lo intelectual 
(OKELY, 1992, p. 09) se incluyen en el proceso etnográfico” (ROSTAGNOL, 2018, p. 120).  
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Além disso, também utilizei materiais produzidos pela Marcha, como materiais 

de suporte (pautas, documentos de avaliação, cadernos de textos e debates, 

subsídios, vídeo-chamadas), relatórios, vídeo-sistematizações, Plataforma Política, 

cadernos de respostas do governo federal, cartazes, fotografias, documentários, 

vídeos produzidos pelo Grupo de Teatro Amador do Polo da Borborema e entrevistas 

disponíveis no YouTube. Alguns desses materiais estão disponíveis no site da 

Contag4, outros como as fotografias, em bases de redes colaborativas de jornalistas 

independentes, como a Mídia Ninja5.  

Foi realizada uma busca documental no Centro de Documentação Dom Tomás 

Balduíno, da Comissão Pastoral da Terra, cujo banco de dados encontra-se disponível 

on-line6, na intenção de recolher materiais úteis à tessitura de um histórico dos 

movimentos de mulheres rurais no Brasil para além de uma revisão de literatura. 

Encontrei materiais riquíssimos como folhetos de cordel.  

Além disso, foram realizados prints e a transcrição de alguns áudios dos grupos 

de WhatsApp em que fui inserida. Também realizei o mapeamento da repercussão da 

Marcha na mídia e na Internet, quando elenquei dados quantitativos sobre essa 

circulação através de notícias, reportagens, programas de rádio e podcasts. 

A variedade de fontes deu corpo a essa pesquisa em tempos digitais, tendo 

permitido cruzá-las em correlação com as fontes orais. Para uma interpretação 

dessas, me vali da técnica da análise de conteúdo, obedecendo as etapas de pré-

análise, exploração do material, tratamento dos resultados, inferência e interpretação, 

pontuadas por Bardin (2016).  

O autor comenta que a inferência de conhecimentos e indicadores é sempre a 

função-mor da análise de conteúdo, que não deve ser feita sem deixar de pensar nas 

condições de produção deste conteúdo/comunicação. É um olhar amplo para uma 

crítica interna/externa dos documentos aos moldes do que colocou Jacques Le Goff 

(2013), afinal, nenhum documento é inócuo. Essa lógica foi utilizada para análise 

dessas fontes: a) orais, b) imagéticas, c) documentais e d) audiovisuais. Parto do 

                                                           
4 O site dispõe de uma seção especial para a Marcha das Margaridas no menu “mobilizações”. 
Disponível em: 
http://www.contag.org.br/index.php?modulo=portal&acao=interna&codpag=614&ap=1&nw=1. Acesso 
em: 25 mai. 2019.  
5 Cf.: https://midianinja.org/quem-somos/. Acesso em: 09 set. 2021.  
6 O acervo pode ser consultado em: https://www.cptnacional.org.br/cedoc/centro-de-documentacao-
dom-tomas-balduino. Acesso em: 22 jan. 2020.  

http://www.contag.org.br/index.php?modulo=portal&acao=interna&codpag=614&ap=1&nw=1
https://midianinja.org/quem-somos/
https://www.cptnacional.org.br/cedoc/centro-de-documentacao-dom-tomas-balduino
https://www.cptnacional.org.br/cedoc/centro-de-documentacao-dom-tomas-balduino


38 

pressuposto de que são materiais produzidos envoltos a vontades de verdade, sendo 

tomados eles próprios como linguagem.  

 A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise e compreensão de 

significados de qualquer material oriundo de comunicação verbal ou não-verbal. Para 

tanto, não é possível uma leitura neutra, “toda leitura é uma interpretação” (MORAES, 

1999, p. 03). Assim, tentei realizar uma interpretação dos dados a partir das lentes 

anunciadas, as teorias feministas, entendendo as fontes estudadas como carregadas 

de intencionalidade e vontades de verdade e de memória, como anunciou Le Goff 

(2013).  

Como pontuei em projeto submetido ao Comitê de Ética, essa pesquisa 

apresentou riscos no trato com a memória traumática de mulheres sobre suas histórias 

de vida. Fiz por onde não adentrar essa seara, mas se constituiu um risco na medida 

em que lidei com memórias, que são por si só subjetivas e envoltas a afetos.  

Utilizei o roteiro semiestruturado visando afunilar as questões sobre as histórias 

de vida das entrevistadas com a intenção também de não adentrar em possíveis 

traumas e evocar sensações desagradáveis. Como benefícios, pretendo elucidar uma 

história ainda invisibilizada das mulheres rurais – do campo, das águas e das florestas 

– do Brasil. Espero contribuir com o campo de produção feminista e da história das 

mulheres.  

 Entendendo com Miriam Goldenberg (2011) que “nenhuma pesquisa é 

totalmente controlável, com início, meio e fim previsíveis” (GOLDENBERG, 2011, p. 

13), me coloquei em constante autocrítica para elaborar um trabalho com qualidade e 

ineditismo, principalmente por entender meu compromisso ético e político com as 

Margaridas, com a vida das mulheres e suas histórias e com o campo de produção 

feminista de modo mais amplo. Logo, esse trabalho foi sendo construído, assim no 

gerúndio, nesses quatro anos (tempo de um doutoramento no Brasil), sem pretensões 

de verdade e em diferentes etapas.  

Goldenberg (2011) nos alerta para não se isolar a pesquisa do seu processo. 

Nesse sentido, nem todas os planejamentos prévios no desenvolvimento dessa 

pesquisa caminharam de forma linear. Importa mencionar que a proposta inicial era 

pesquisar dois eixos de mobilização do movimento de mulheres rurais no Brasil: a 

Marcha das Margaridas, mais ligada ao movimento sindical, e o Movimento de 

Mulheres Camponesas (MMC), mais ligado à organização internacional Via 

Campesina, articulação internacional de movimentos camponeses criada em 1992, 
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cujas linhas políticas passam pela soberania alimentar com base no desenvolvimento 

local e na diversidade de produção de base agroecológica, defesa das terras e 

territórios camponeses e indígena; adota posição contrária à produção de 

commodities e ao agronegócio (FERNANDES, 2012). A intenção era pensar a 

construção de um feminismo rural a partir da referida ação e movimento, 

respectivamente. 

Para Andrea Butto Zarzar (2017), a partir dos anos 2000 a Marcha das 

Margaridas e a Via Campesina passaram a representar dois campos distintos de 

articulação em um cenário de mudanças no cenário político, econômico e social a 

partir de um novo momento na política brasileira, marcado pela ascensão de um 

governo de esquerda. A Via Campesina tem uma proposição do que chama de 

feminismo camponês e popular muito articulado ao MMC (que em parte substituiu a 

ANMTR), criado em 2004.  

A Marcha das Margaridas, criada em 2000, representou (e representa) um 

intenso processo de negociação inclusive dentro das instâncias sindicais e da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT). Surgiu como uma possibilidade de se “construir um 

campo de alianças com feministas urbanas e rurais capaz de sustentar essa iniciativa 

dentro e fora da Contag” (ZARZAR, 2017, p. 201). Nesse tracejar de alianças, o MMC 

se integrou como organização parceira da sexta edição da Marcha, ocorrida em 2019. 

Devido a isso, entendi que teria um trabalho mais panorâmico focando na Marcha 

como um grande guarda-chuva (assim como o feminismo para outros movimentos) 

aglutinador de experiências de um feminismo rural no país. Processo, contudo, que 

não se dá sem tensões, mas principalmente união de forças na efetivação desse 

“projeto emancipatório responsável por novas práticas e por uma ação coletiva 

integrada a uma transformação mais ampla, que inclui as relações de gênero e outras 

relações sociais e dialoga com as especificidades do espaço rural” (ZARZAR, 2017, 

p. 254).  

Outras questões como a demora do projeto ter sido aprovado no Comitê de 

Ética em pesquisa, não ter conseguido recuperar por motivos técnicos uma entrevista 

gravada com Éryka Galindo, assessora da Secretaria de Mulheres da Contag, ter 

tentado contato com pouco êxito com a Secretaria de Mulheres da FETAG-Bahia, 

foram percalços no decorrer desse processo, mas que, contudo, trouxeram 

contribuições secundárias a esse trabalho.  
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A conversa com Éryka Galindo em setembro de 2018 foi essencial para ficar 

por dentro dos preparativos da sexta edição da Marcha das Margaridas, que naquele 

momento realizava suas jornadas regionais. Também para abrir um canal de diálogo 

com a Contag, que através da Secretaria de Mulheres coordena cada edição da MM. 

A ida à sede da FETAG-BA em julho de 2019 me permitiu contato com a organização 

e também recolher materiais da MM 2019. Minha intenção era conversar com a 

secretária estadual sobre o processo de preparação da Marcha no estado da Bahia. 

Ela reside no interior e contava com uma agenda cheia, o que dificultou nossa 

entrevista, que terminou por não se realizar. 

 Aprofundar os estudos sobre o campo me permitiu perceber que meu universo 

conhecido – o agreste da Paraíba – não representa um campo universal. Os campos, 

como as mulheres, são muitos e são múltiplos. É fato que essa pesquisa está me 

ajudando a entender também quem sou. Eu que tenho memórias de auxiliar meus 

avós, pais e tio nos processos de plantio e colheita, de celebrar essa no período das 

festas de junho, de ouvir meu avô falar sobre as dificuldades para conseguir seu 

pedaço de chão ou os relatos até certo ponto jocosos de minha avó ao driblar meu 

bisavô quando fingia agilidade no plantio de batatinha inglesa quando na verdade as 

jogava no açude mais próximo. Minha avó só queria poder ter o aval para ter lazer aos 

finais de semana, historicamente negado a ela, mulher rural.  

Ouvir e hoje poder ver esses “despretensiosos” relatos de meus avós por outras 

lentes me permite ter uma visão mais holística de minha própria história. Isso me 

fortaleceu, me segurou quando parir palavras pareceu um exercício doloroso. Ainda 

mais quando pensamos nos acontecimentos recentes a nível de mundo, sob tantos 

atravessamentos pandêmicos, políticos, conjunturais, que imprimem novas e quentes 

marcas às motivações cotidianas, às tão sonhadas utopias. Quando o medo da morte 

nos é tão real.  

 Quando pesava, parava, sentia, lembrava. Lembranças que vieram com esse 

processo. Lembrei de parte de minha infância auxiliando minha mãe em pequenos 

serviços, brincando ou estudando próximo a ela enquanto cuidava da casa e do quintal 

do sítio em que meu pai trabalhava na condição de assalariado rural. Lembrei do 

quanto minha mãe já trabalhou nesse mesmo lugar sem receber remuneração 

monetária direta. Algumas lembranças me causaram um sentimento de revolta. 

Outras vieram por já ter ouvido falar sobre, naquilo que coloca Halbwachs (2015) 

quando traz que é na memória do grupo que construímos as nossas lembranças.  
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 Nesse sentido, a memória de um indivíduo é a combinação da memória dos 

diferentes grupos que participa, logo, esse trabalho é tecido a muitas mãos, ele próprio 

é a tentativa de elaboração de uma memória esquecida, deixada de lado, essa 

memória refugo. Memória que evoca, que alude, que dá forças a seguir, memória que 

traz o calor dos abraços, vaga lembrança dos tempos de outrora. 

 

1.2 Por uma etnografia feminista 

 

Acompanhei o processo de preparação, realização e avaliação da MM 2019 a 

partir da articulação das Margaridas da Paraíba. Tal escolha se deu por um 

engajamento nas atividades do movimento de mulheres do estado, elemento que 

facilitou esse processo de inserção, acompanhamento e escuta das histórias de vida 

dessas mulheres. Todo o processo foi marcado por muita solidariedade e cooperação, 

o que ficou ainda mais nítido no percurso da viagem a Brasília, que durou seis dias. 

Um trajeto longo, por vezes cansativo, mas que não deixou de ser animado por 

músicas, cânticos, risos, rezas, reflexões e muita comida, além de frutas de seus 

quintais, que levavam em suas malas.  

 Seguimos em um dos cinco ônibus que saíram do Estado e se encontraram na 

cidade de Patos-PB para um jantar coletivo na sede da FETAG-PB e posterior saída 

em comboio. O ônibus foi coordenado pela Articulação do Semiárido (ASA/Paraíba), 

levando mulheres organizadas politicamente nos territórios da Borborema, Cariri 

Ocidental e Curimataú e que integram o GT de Mulheres da Articulação.  

Minhas intenções de pesquisa foram comunicadas às mulheres que, ao verem 

minha aproximação com lápis, papel e gravador na mão, já sabiam que iam ser 

cogitadas para falar um pouco de suas vidas e experiências. Algumas tímidas, outras 

destemidas, outras mais sensíveis, conhecer as histórias dessas mulheres fez da 

viagem uma experiência única.  

Por vezes seguimos com medo em virtude do clima de perseguição aos 

movimentos sociais que a conjuntura emana. Por vezes seguimos entoando cânticos 

de luta, de alusão à coragem de Margarida e tantas/os outras/os. Íamos protegidas 

pelos rosários e orações dos anjos protetores, distribuídas em um pequeno papel por 

Maria do Céu, uma das coordenadoras do ônibus. 

Muitas conversas iniciaram com um tom tímido, que me fazia puxar mais para 

conseguir saber sobre a vida dessas Margaridas, muitas delas já organizadas por 
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meio das atividades da comissão de mulheres do Polo da Borborema. Dado o impulso 

inicial, logo se percebia a sede por serem ouvidas, elas que deixavam seus lares para 

enfrentar o mundo, pela melhoria deste.  

A maioria delas, exceto algumas vinculadas a organizações não 

governamentais e que já são habituadas em viagens de intercâmbio, formações e 

atividades, relatou o frio na barriga em estar em uma viagem tão longa, tão distante 

das atividades do dia a dia, que demandam seus cuidados diretos: os filhos, maridos, 

animais de quintal, bois e vacas, suas hortas... Essas mencionadas com bastante 

carinho.   

Uma efusão de cheiros e cores, de frutas, de diferentes tipos de batons, malas, 

colchonetes, chapéus de palha, aquela cachaça brejeira guardada no fundo da bolsa 

para os momentos de descontração, fizeram a sinestesia da viagem acontecer. O 

microfone a postos, que serviu para passar informes, orientações, também serviu para 

entoar músicas que marcaram a vida e principalmente a juventude dessas viajantes 

saídas em sua maioria do Agreste paraibano, terra de Margarida7.  

Os relatos das mulheres não conseguiam driblar a ansiedade que sentiam, 

muitas saíam de seu estado natal pela primeira vez, deixando familiares, obrigações 

domésticas, seus roçados e animais sob os cuidados de outrem. Não foram poucas, 

contudo, as estratégias e planejamentos prévios. Elas que sempre cuidam, ficaram 

fora de seus sítios por quase uma semana, o que significa que trabalharam dobrado, 

se viraram não nos trinta, mas nos trezentos, como brincou Quitéria Cunha (2019) 

(Informação Verbal), uma das entrevistadas, para deixar “tudo em ordem”, revelando 

a centralidade do trabalho delas em seus núcleos e na agricultura familiar.  

Desde a reunião de preparação para a Marcha, em que mais de 150 mulheres 

do campo e da cidade se reuniram no Centro de Formação do MST em Lagoa Seca-

PB, as expectativas para a viagem animavam as mulheres. A demora em se confirmar 

quantas iriam pela dificuldade de se conseguir transportes gerou uma ansiedade já 

nítida nas expressões de cada uma. Não é de se negar que essa ansiedade também 

se misturou ao temor de realizar e integrar a maior mobilização de mulheres do país 

durante um governo de direita, marcado pela truculência de seus líderes e apoiadores 

e ares autoritários.  

                                                           
7 Fotografias e momentos da 6ª Marcha foram sistematizados em vídeo que pode ser visualizado no 
link: https://www.youtube.com/watch?v=y3ku9EpO4Ms. Acesso em: 15 mai. 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=y3ku9EpO4Ms
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Talvez pela aura criada pelas rezas das mulheres, nada de mal aconteceu e a 

volta foi marcada por uma sensação de alívio, de gratidão pela luta e por não ter 

ocorrido violência ou repressão policial, como disse, nosso maior medo visto que o 

uso da Força Nacional foi acionado para realizar a segurança da Esplanada dos 

Ministérios e da Praça dos Três Poderes nos dias da realização da Marcha a partir de 

portaria liberada pelo então Ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o presidente Jair 

Bolsonaro.  

Nesses mesmos dias Brasília também sediou a I Marcha das Mulheres 

Indígenas com o lema “território: nosso corpo, nosso espírito” e a terceira edição do 

chamado Tsunami da Educação, atos que aconteceram por todo o país com críticas 

a projetos lançados pelo Ministério da Educação, especialmente o Future-se, que 

colocam a autonomia das universidades e institutos federais em xeque, além de outros 

como o Projeto Escola Sem Partido. 

Além de proteção, as rezas e orações também eram direcionadas à libertação 

de mulheres em situações de violência e que não estavam implicadas no processo, 

“tinham ficado em casa”. Algumas mulheres como Dona Margarida Oliveira, do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Areial-PB, aproveitaram a viagem para 

tricotar, não só um novo cachecol lilás, mas também suas histórias: 

 
Essa é a segunda vez que estou vindo e fica aquela ansiedade, eu 
gosto de preparar, pegar minha bandeira da Paraíba e colocar dentro 
da bolsa e aí meus netos ficam dizendo: “Vó, a senhora tem essa 
coragem ficar três dias na estrada?!”. Eu digo: “Mas se o bom é a 
estrada!” (...). Eu vejo assim, que quando termina essa caminhada que 
a gente vem todo mundo junto conversando, dividindo um lanche, um 
sorriso, uma dor, eu vejo como mais um aprendizado para nossa vida. 
Eu vejo como uma missão (OLIVEIRA, 2019) (Informação verbal). 

  

 Pela fala de Dona Margarida evoca-se o propósito maior de sua participação: a 

luta como uma missão. A cooperação e solidariedade são destacadas por ela, bem 

como o orgulho de portar a bandeira do Estado em que viveu a sindicalista 

assassinada em 1983 e cujo nome é igual ao seu. Da mesma forma, Quitéria dos 

Santos, do assentamento São Domingos, município de Cubati-PB, destacou o caráter 

de libertação e orgulho por estar indo pela primeira vez à Marcha das Margaridas: 

 
Está sendo um orgulho pra mim participar porque eu já fui uma 
margarida presa, hoje eu sou uma margarida livre. Para mim participar 
de uma reunião a minha amiga Sara tinha que pedir ao meu marido 
(...). Comecei participando e comecei a ver o empoderamento das 
mulheres e participando de formação de gênero em nossa associação 
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(...) e para mim surtiu muito efeito, tomei as rédeas, me empoderei, 
voltei a estudar, que tinha parado de estudar. No começo foi bem difícil 
quando eu voltei a estudar, meu esposo passou um bocado de dias 
deixando a cama bem livre para mim (risos) dormindo lá no pé da 
parede e eu achava era bom! Ele ficou com raiva (CUNHA, 2019) 
(Informação verbal).   

 

 Quitéria brinca e traz elementos do cotidiano rural para falar principalmente 

sobre a importância da luta em sua trajetória. No jogo de palavras contrapostas 

“presa”/“livre”, diz que tomou as “rédeas” de sua vida em meio a um sistema cultural 

pautado na autoridade do homem, questionou, emancipou-se e elaborou um rumo 

diferente daquele que lhe foi repassado como projeto de vida (FISCHER, 2012).  

A coragem é um elemento muito evocado nas falas das Margaridas e cá comigo 

mesma, pois a essa altura do texto, já viste, caro/a leitor/a, que nem se eu sonhasse, 

iria conseguir estudar esse processo sem estar implicada, não é mesmo?! Vamos 

seguindo.  

 Chegadas em Brasília, fomos recepcionadas por equipes da organização no 

Parque da Cidade, onde nos instalamos e seguimos para oficinas que já estavam 

sendo realizadas. Acampadas, algumas mulheres aproveitaram para descansar, 

outras para abstrair o máximo da troca e sociabilidade com outras mulheres vindas 

das várias partes do Brasil, diferentes delas pelos sotaques, roupas, cores. Ou quem 

sabe para ligar para suas famílias, para saber como estavam na ausência de seus 

cuidados, que são muitos. 

 Algumas mulheres descansaram, outras aproveitaram para participar das 

atividades culturais que só terminaram na hora de organizar o desmonte do 

acampamento e preparação para a saída da Marcha. Às quatro da manhã todas já 

estavam de pé portando suas bandeiras, estandartes e de malas prontas a serem 

guardadas nos ônibus, pois estes nos encontrariam nas imediações da Esplanada dos 

Ministérios, onde terminaria nosso percurso.  

No acampamento e no trajeto da Marcha também conversei com Margaridas 

de outros estados, a saber: do Rio Grande do Sul, Sergipe, Pará e Bahia, a citar 

alguns. As delegações dos Estados saíram em alas, totalizando três horas de 

percurso, marcado pelo levantar de bandeiras, cantos, gritos de Lula Livre e vivas à 

Margarida e às Margaridas. O orgulho de estar ali era nítido. Muitas não perdiam a 

oportunidade de registrar tudo em fotos e vídeos. Foi uma passagem breve, mas 

intensa.  
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A volta foi entusiasmada pela sensação de dever cumprido, ressaltada pela fala 

de várias mulheres. Uma das coordenadoras do ônibus, Rejane Alves, assessora 

pedagógica da ASA/PB, me direcionou a fala: “tais vendo os resultados da Marcha?! 

Na verdade, a Marcha não para!” (SOBREIRA, 2019, s/p). Como reflexo disso, na 

reunião avaliativa da MM, realizada em setembro de 2019, o coletivo de mulheres 

sugeriu por nomear o grupo de Margaridas em Marcha, afinal elas continuam 

marchando. Voltávamos diferentes e entusiasmadas, e ali, em passagem, vivíamos o 

próprio espaço-tempo da Marcha (FOUCAULT, 2013).  

 

1.3 Um panorama 

 

A Marcha das Margaridas é uma ampla ação de mulheres rurais que aglutina 

uma diversidade de experiências de resistência nos diferentes territórios: do campo, 

das águas, das florestas. Mulheres com diferentes rostos, mas com motivações 

próximas, mulheres atravessadas pelas opressões de gênero, classe, região, 

geração, raça. A partir da relação entre sindicalismo e feminismo, incide nas políticas 

públicas, pressionando os governos e exigindo respostas eficazes.  

Em virtude do contexto enrijecido às causas sociais, a última Marcha assumiu 

um tom de denúncia do aumento de assassinatos de mulheres e violência no campo, 

extinção de programas federais importantes, expansão do agronegócio e do uso de 

agrotóxicos, entre outras situações que afetam mormente sua segurança e soberania 

alimentar, por exemplo. 

 Nesse sentido, a MM representa um guarda-chuva de experiências feministas 

e resistências de mulheres que rompem com implicações de gênero e classe por 

vezes incrustadas na cultura camponesa, muito pautada na dimensão prático-

simbólica do trabalho que constrói relações de hierarquia (WOORTMANN; 

WOORTMANN, 1997).   

Como traz Donna Haraway (1995), o pensamento feminista abre espaço para 

surpresas e ironias, estimula conversas e códigos nos campos de corpos e 

significados possíveis. As epistemologias feministas deslocam nosso olhar para o 

mundo, para o exercício de produção do conhecimento, para as opressões que nos 

atravessam e para o irromper destas (COLLINS, 2015; LUGONES, 2019; PAREDES, 

2020).  
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Elaboramos algo parcial, localizado e lacunar e aí reside nosso compromisso, 

o pontapé da transformação que acreditamos possível. É nesse sentido que essa 

pesquisa se faz com as Margaridas, não a partir delas, mas de mãos dadas com elas, 

como em uma ciranda, muito presente nas místicas dos movimentos, na luta por um 

mundo melhor. “É melhor morrer na luta do que morrer de fome”, já dizia Margarida 

Maria Alves.  

Tecendo um panorama de críticas feministas à Ciência e partindo do meu lugar 

de produção e do feminismo decolonial, apresentarei a Marcha das Margaridas como 

um campo de pesquisa possível, que ora se fará sob inspiração das epistemologias 

feministas, um exercício de idas e vindas, de deslocamentos e suspeições 

principalmente da validação desse tipo de conhecimento que construímos como 

legítimo. É um exercício que se entende compromissado e político. Nós, Margaridas, 

caminhamos muito e no campo ou na Academia não vamos retroceder! O latifúndio e 

o agronegócio não nos calarão! 

 

 
 

No capítulo 02 tecerei um debate teórico no âmbito das epistemologias 

feministas sobre as principais categorias que direcionam este trabalho. Além disso, 

farei uma contextualização histórica dos movimentos de mulheres rurais no Brasil, 

pensando a configuração de suas lutas em diálogo com o feminismo e com o 

sindicalismo rural. À luz dos estudos de gênero trarei um debate sobre a inserção das 

mulheres rurais nesses espaços, com ênfase na trajetória de Margarida Maria Alves, 

que inspira a Marcha das Margaridas, que emergiu em 2000.  

Além de uma revisão de literatura, na tessitura desse capítulo também utilizarei 

alguns materiais coletados no Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno 

(CEDOC-CPT), como o Relatório do I Encontro de Mulheres Trabalhadoras, poesias 

de cordel, fotografia e o livreto da 5ª Romaria da Terra da Arquidiocese da Paraíba e 

2ª Romaria da Terra da Diocese de Guarabira-PB, realizada em agosto de 1993. 

No capítulo 03 trarei a trajetória histórica da Marcha das Margaridas entre os 

anos 2000 e 2015, refletindo sobre as cinco edições realizadas nesse período, suas 

características, avanços, articulações e desafios. Como fontes, valemo-nos de 

músicas, materiais produzidos pela Marcha (cartazes, textos para debate, pautas, 

relatórios), vídeos disponíveis no YouTube contendo depoimentos de lideranças e 
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figuras públicas, transmissões das cerimônias de abertura e atos de encerramento 

das Marchas de 2011 e 2015, além de depoimento oral de uma Margarida durante a 

etnografia da Marcha 2019, ela que esteve presente nas suas três últimas edições, e 

fotografias da Mídia Ninja, que também abrem cada capítulo. Os subtítulos desse 

capítulo trazem trechos da faixa 21 do CD da Marcha das Margaridas, de autoria de 

Margaridas de diferentes regiões do Brasil e que foi lançado em 2015.   

Perceberemos as mudanças na nominação de seu sujeito/a político/a ao longo 

das edições, bem como os contornos específicos que suas pautas foram assumindo. 

A Marcha ganhou legitimidade, podendo ser considerada, a grosso modo, um 

movimento social. Com seus chapéus de palha e camisas lilás, as Margaridas 

protagonizam uma luta feminista por redistribuição, reconhecimento e representação 

no Brasil (FRASER, 2007).  

Na segunda parte desta tese, teremos a Marcha 2019 como foco. No capítulo 

04 trarei uma contextualização necessária destacando-se os desafios da conjuntura 

que foram o pano de fundo da 6ª edição. Meu objetivo é apresentar o processo de 

construção e mobilização até a ida a Brasília em agosto de 2019.  

Imersa no processo, tomei como lócus a organização das Margaridas da 

Paraíba, que em julho de 2019 realizaram seu encontro preparatório estadual. No 

mesmo período fui adicionada ao grupo de WhatsApp da coordenação estadual, o que 

me possibilitou ficar atualizada acerca das informações compartilhadas e dos diálogos 

travados também naquele espaço virtual. Esse processo de construção a nível dos 

estados e regiões desembocou na construção da Plataforma Política das Margaridas.  

Como fontes, utilizarei o documento de sistematização e falas do encontro 

preparatório estadual, relatos de campo, fotografias, prints do grupo de WhatsApp, 

Subsídio da Marcha, Cadernos temáticos para estudos e debates (seis volumes), 

Plataforma Política e vídeos produzidos pelo Grupo de Teatro Amador do Polo da 

Borborema.  

O capítulo 05 discorrerá sobre a realização da Marcha em si a partir do olhar 

de imersão nesse momento ritual, como fala Aguiar (2015), e das histórias de vida das 

Margaridas, entrevistadas na viagem e em Brasília durante as pausas das atividades, 

nos horários de refeições e no trajeto realizado do Pavilhão do Parque da Cidade até 

à Esplanada dos Ministérios. Além das falas das mulheres, também farei uso dos 

relatos de campo, poesias, fotografias e falas de lideranças durante a cerimônia de 
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abertura e ato de encerramento da edição. Alguns desses materiais serão utilizados 

com a intenção de registro – é o caso das fotografias e poesias. 

Nos debruçaremos sobre o pós-Marcha, quando participei do encontro estadual 

de avaliação realizado em Campina Grande-PB, em setembro de 2019. Utilizarei o 

documento de sistematização, bem como falas do encontro, além da Revista da 

Marcha das Margaridas, publicada em novembro de 2019, e áudios das Margaridas 

que circularam no grupo de WhatsApp das Margaridas do ônibus que fomos após a 

chegada nos seus territórios. Também apresentarei dados do mapeamento realizado 

a respeito da repercussão da Marcha na mídia e na Internet.  

Veremos a constituição de um campo político produzido e experienciado pelas 

Margaridas nos últimos 20 anos como propulsor de vozes feministas que ecoam do 

campo, da floresta e das águas no Brasil e que dizem a que vem e o que querem, 

alterando a rota de suas vidas e dos caminhos enovelados pelos marcadores sociais 

que as constituem. Avante, Margarida! Boa leitura! 
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Foto: Mídia Ninja (2015) 
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2 MARGARIDAS NAS TRILHAS DAS EPISTEMOLOGIAS FEMINISTAS E DA 

HISTÓRIA 

 

Como bem argumenta Cecília Sardenberg (2002), a crítica feminista à ciência 

tem virado de cabeça para baixo os pressupostos epistemológicos do campo, 

afirmando que aquela não é nem nunca foi neutra. Desde Descartes, passando pela 

Idade Moderna e as grandes filosofias da história do século XIX, acreditava-se que a 

Ciência com seus frutos seria a grande realização da humanidade, pois pautada na 

objetividade, buscava a real significância das coisas e dos fatos, que estavam dados.  

Buscava-se a verdade, as descobertas, a realização máxima da evolução 

positiva do humano. Isso desenhou a Ciência como o discurso máximo e mais 

verdadeiro acerca do real, possibilitador de grandes feitos, postura que foi colocada 

em xeque a partir de atrocidades recentes e de peso mundial como foram alguns 

acontecimentos do século XX, dentre eles a Segunda Guerra Mundial, os 

bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, o acidente nuclear de Chernobyl, a citar 

alguns.  

 Nesse sentido, a Ciência se configurou como a leitura mais legítima acerca do 

mundo. Torre de marfim, para tanto, que não passaria imune a abalos, a críticas a seu 

anseio totalizador, generalizante, pouco subjetivo e que excluía mulheres e todos os 

outros sujeitos historicamente marginalizados. O feminismo foi um desses eixos 

problematizadores. Contudo, como nos diz Lourdes Bandeira (2008): 

 
Sem dúvida, as feministas não foram as primeiras e nem as únicas a 
elaborar uma crítica à ciência moderna. Antecedidas por outros atores, 
grupos e movimentos – anticolonialistas, oriundos da contracultura, 
ecológicos, antimilitaristas, entre outros –, realizaram agudas críticas 
ao processo de conhecimento científico, o qual, afora outras questões, 
excluía as mulheres de seu fazer (BANDEIRA, 2008, p. 209). 

 

 O próprio marxismo, denunciador de que os interesses de classes moldam as 

relações sociais e a dinâmica material da existência, já se imprimia enquanto crítica à 

realidade das ciências, embora propusesse uma teleologia, um fim último das coisas 

– a luta de classes como motor da história, que através da consciência e da derrocada 

dos meios de produção, instauraria o comunismo.  

O próprio historicismo de Wilhelm Dilthey com o entendimento da história 

enquanto imprevisibilidade (e não determinação), propôs o método hermenêutico 

como possibilidade de análise em ciências humanas. Ainda dentro do âmbito da 
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filosofia, uma crítica latente veio dos chamados pós-estruturalistas que, 

problematizando a configuração do sujeito moderno e da linguagem, questionaram a 

Razão e o Real. 

Quais seriam então as contribuições do feminismo para pensar o fazer 

científico? Qual seria a proposta da epistemologia feminista para (re)pensar o Real e 

a própria Marcha das Margaridas? Sandra Harding (1998) nos fala das possibilidades 

trazidas pelo feminismo para pensar a partir das experiências e das múltiplas posições 

de sujeito os métodos, os olhares para a produção do conhecimento e seus fins, afinal, 

o conhecimento é político. O feminismo denunciou o viés excludente das 

epistemologias tradicionais, dizendo que há critérios androcêntricos de privilégio para 

dados assuntos serem estudados pela Ciência. 

O feminismo gerou, portanto, um conhecimento menos perverso, pois a 

desnudou da incumbência de busca da verdade, da pseudo-objetividade e de um 

conhecimento “mais verdadeiro”. O feminismo, primeiro como resultado da luta 

política, pôs em xeque a própria Ciência (FARGANIS, 1997; KELLER, 2006).  

 Para Bandeira (2008), contudo, a crítica feminista à Ciência nasceu como 

produto do pensamento em consonância com os processos de interação com os 

movimentos sociais, mas também com a própria formulação do conceito de gênero, 

que, para ela: 

 
Representou um aporte decisivo às abordagens menos descritivas, 
consolidando-se como uma categoria analítica, cuja densidade 
conceitual tem sido fundamental não apenas para uma nova/outra 
prática de produzir ciência, mas sobretudo para as transformações das 
estruturas sociais (BANDEIRA, 2008, p. 211). 

  

 Assim, a epistemologia feminista tem aberto possibilidades desestabilizadoras 

(HARAWAY, 1995) para se pensar o conhecimento, sua produção e efeitos. Há de se 

pensar que essa epistemologia está situada ela própria em um campo de tensões, em 

uma arena de conflitos que reflete a multiplicidade de vozes e a pouca 

substancialidade de visões do mundo e teorias que se dizem uníssonas. Daí ser 

“impossível falarmos de ‘epistemologia feminista’ no singular” (SARDENBERG, 2002, 

p. 98).  

 Entendendo a potência da consideração das múltiplas posições do sujeito, as 

epistemologias feministas formulam a necessidade de uma abordagem empática, 

compromissada com o mundo real e com as experiências. Colocam em suspeição a 
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própria noção de interpretação do mundo, salientando a importância do/a 

observador/a e o uso que faz de suas observações.  

A pesquisa é entendida como uma modificação conjunta entre observador/a e 

observado/a. Assim, pergunta Sandra Farganis (1997), será que não precisamos de 

uma nova definição de Razão que ora se encontra abalada pela crítica feminista à 

Ciência? Ou teríamos já a formulação de uma ciência feminista com seus métodos e 

técnicas próprios? E essa ciência daria conta de todas as mulheres, como as 

Margaridas? 

Ainda Sandra Harding (1998) questiona se existe um método de investigação 

feminista e de que modo este desafia e complementa as metodologias tradicionais. A 

autora conclui que a proposta não é de inventariar novos métodos e técnicas, mas 

lançar novos olhares e usos renovados para métodos comuns, o que nos leva a 

entender que o viés feminista estaria, portanto, na abordagem, no olhar e na aplicação 

das chamadas lentes de gênero.  

O modo de fazer feminista seria então uma abordagem gendrada, localizada e 

subjetiva. Harding denuncia as epistemologias tradicionais como excludentes, 

entendendo que há critérios androcêntricos de privilégio para assuntos estudados pela 

Ciência. Anuncia que as dúvidas que pautaram a investigação científica sempre foram 

masculinas. Em contraste, o modo de fazer feminista incorpora experiências, saberes 

localizados e as múltiplas identidades de mulheres.  

Teríamos então métodos alternativos feministas no fazer ciência ou uma 

abordagem para métodos já dados? Como Sandra Harding (1998), Londa 

Schienbinger (2001) fala em uma revisitação de antigos métodos. A autora não 

defende uma ciência feminista, mas a existência de uma consciência crítica de gênero 

na Ciência. Diz: “o que é necessário é um entendimento crítico de gênero, de como 

ele funciona na ciência e na sociedade” (SCHIENBINGUER, 2001, p. 39).  

 Sardenberg (2002) argumenta que “é chegada a hora de afirmarmos que o que 

fazemos, quando fazemos tudo isso, é também o fazer de uma ciência feminista” 

(SARDENBERG, 2002, p. 113). Assim, uma ciência feminista coloca em suspeição a 

noção de verdade, a Razão e propõe a feitura de uma ciência filógina, sendo uma 

epistemologia alternativa e também plural.   

Sandra Harding (1993) alerta-nos sobre a necessidade de abertura à 

instabilidade das categorias analíticas entendendo que estas devem ser móveis para 

assim responder às inquietações do presente, que é instável. A própria teorização é 



53 

perigosamente patriarcal, pois universalizante, diz. Nesse sentido, as teorias 

feministas subvertem os próprios critérios da Ciência, elaborando uma ciência outra.  

Desta feita, é importante ressaltar o meu lugar de produção, situado no campo 

dos estudos feministas e da História, nesse lugar de sertaneja e nordestina, e também 

na militância do mesmo movimento. Isso implica dizer que entendo a produção do 

conhecimento como algo situado, não neutro e com fins políticos, pois não 

desvencilhado da prática e do presente.   

 

2.1 (D)entre teorias feministas 

 

Por meio da crítica feminista à suposta objetividade, neutralidade e busca pela 

verdade da Ciência, aquela articulou suas teorias para pensar a condição das 

mulheres e as relações entre os gêneros. Vem de longe a pergunta pelas origens e 

causas da subordinação das mulheres e essa pergunta atravessou as diferentes 

tentativas de explicação desse e de outros questionamentos, sendo muitas, portanto, 

as suas respostas.  

 As feministas pioneiras questionaram a não participação política das mulheres. 

Tinha-se no voto a entrada primeira para a cidadania. As mulheres não votavam pois 

não foram educadas para tal. Mas quais seriam as mulheres a serem educadas e 

exercerem posterior cidadania? A educação alcançaria a todas? Sabemos que não, 

que poucas teriam acesso a essa cidadania limitada, e aí reside uma das principais 

críticas ao feminismo liberal. A igualdade política encontra-se com a barreira da 

igualdade econômica, logo, o rebelar-se dependia de privilégios de classe. Isso 

certamente não serviria às mulheres rurais, apartadas da história por muito tempo.  

 As feministas marxistas foram as principais responsáveis por críticas como 

essa, por entender que o alcance do voto não seria o suficiente por promover a 

libertação das mulheres. Há de se entender, contudo, que a pauta do marxismo não 

se alinhava a priori à causa das mulheres, mas que esse espaço foi conquistado a 

partir de muitas tensões e principalmente contribuições de feministas como Clara 

Zetkin, Alexandra Kollontai, Emma Goldman e Heleieth Saffioti. Também de Friedrich 

Engels, quando apontou que a origem da família é antes de tudo econômica e que a 

burguesia faz da mulher propriedade privada necessária ao capital. A opressão das 

mulheres teria por causa, portanto, a exploração de uma classe por outra (NYES, 

1995).  
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Entendendo que o socialismo solucionaria todos os problemas das mulheres, 

pois aboliria os meios de produção e a família seria desnecessária do ponto de vista 

econômico, as feministas marxistas representaram um choque entre as esperanças 

feministas e a prática comunista (NYES, 1995).   

 Para as feministas radicais, a opressão masculina modela o mundo de forma 

estrutural. É uma lógica que afeta as mulheres e seus corpos. “Como todo sistema de 

opressão, a supremacia masculina se assenta finalmente na força, no poder político, 

no estupro, na agressão e na ameaça de agressão” (MILLET, 1968, s/p). Frente a 

esse sistema violento de opressão, defendiam a união de todas as mulheres contra 

os homens. Rejeitando o individualismo de base liberal, propunham uma mudança 

pela força comum contra o patriarcado, essa estrutura de opressão que segundo 

Shulamith Firestone (1976), era repassada através da reprodução. Para Firestone, 

portanto, as funções reprodutivas estariam no centro da desigualdade entre os sexos.  

 Entre as socialistas, e como Engels já apontava, a opressão das mulheres foi 

explicada principalmente pelo lugar que elas ocupam na manutenção da família, 

incumbindo-se da reprodução em detrimento da produção. Segundo as quais, a 

opressão envolveria uma cadeia: maternidade, família, ausência da produção e da 

vida pública, desigualdade sexual. O que se manifesta de forma invertida na lógica 

familiar rural. Como diz Juliet Mitchell: 

 
A ausência da mulher do setor crítico da produção historicamente, é 
claro, tem sido causada não apenas pela sua fraqueza física em um 
contexto de coerção – mas também pelo seu papel na reprodução. A 
maternidade exige afastamentos periódicos do trabalho, mas este não 
é um fenômeno decisivo. É mais propriamente o papel das mulheres 
na reprodução que se tornou, pelo menos na sociedade capitalista, o 
“complemento” espiritual do papel dos homens na produção. 
Produzindo filhos, cuidando deles, e mantendo o lar – estas atividades 
formam o imo da vocação natural da mulher, dentro desta ideologia. 
Tal crença tem conseguido muita força por conta da aparente 
universalidade da família como uma instituição humana (MITCHELL, 
2006, p. 211-212).  

  

Conforme diz, a esfera da sexualidade feminina configurou-se como a 

dimensão mais proibida da vida das mulheres – restritas apenas a reproduzir. O 

problema sem nome de que fala Betty Friedan (1971), tomava o cerne das discussões 

da chamada segunda onda do feminismo. A liberação sexual, o direito ao divórcio, ao 

aborto, temas ligados ao corpo e ao privado tomaram forma gerando uma abertura à 

chamada “questão da mulher” em países como França, Estados Unidos, Brasil e 
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outros países da América Latina. Esse feminismo se manifestou a partir de uma 

homogeneidade que por muito tempo ditou as regras dentro do movimento.  

 Sob outro ponto de vista, o gênero se desenhava enquanto conceito. Adriana 

Piscitelli, no texto Re-criando a (categoria) mulher? (2002), traz um panorama 

importante de sua emergência e debate, tecendo comentários sobre a importância da 

recriação da categoria mulher nas discussões contemporâneas. Ancorada em Linda 

Nicholson (2000), elucida que a identidade sexual já não é entendida em termos 

puramente biológicos e destaca a necessidade de falar de mulheres em contextos 

específicos, para quem a categoria mulher possibilitaria o reconhecimento de 

diferenças e não inviabilizaria a prática política. Aponta a mulher enquanto uma 

categoria teórica, prática e política necessária. Conclui que a categoria mulheres não 

deve ser abandonada, mas reelaborada, revisitada.  

 De encontro a esse debate, Claudia de Lima Costa (1998) sinaliza que um dos 

principais ganhos que o conceito de gênero trouxe foi a negação aos essencialismos 

ao passo que na prática os movimentos de mulheres e feministas já assistiam à 

passagem da categoria mulher para mulheres, no plural. O que assistimos foi a 

substituição de um termo por outro, o que levou a maus usos do termo gênero (que 

se popularizou) até hoje.  

 Silvia Federici (2017) em tom crítico à chamada acumulação primitiva do capital 

de Marx, que ocultou a produção da força de trabalho feminina na constituição do 

capitalismo, também sai em defesa do uso da categoria mulheres, principalmente 

quando se leva em conta a organização atual do trabalho reprodutivo, terreno de luta 

fundamental da luta das mulheres e um nexo de união com a história das bruxas, que 

ela traz à tona, “sujeitos femininos que o capitalismo precisou destruir” (FEDERICI, 

2017, p. 24).  

 Linda Nicholson (2000) pensa as diferenças entre mulheres numa relação de 

coexistência, alertando para o abandono não só do determinismo, mas também do 

fundacionalismo biológico, reforçado inclusive pelo próprio feminismo radical. Crítica 

a isso e também ao feminismo da diferença, destaca a importância de se atentar para 

o estudo das mulheres em contextos específicos, não abrindo mão de entender o 

compartilhamento de aspectos comuns entre estas, incluindo a corporeidade.  

A autora entende a categoria mulher como sendo “capaz de ilustrar o mapa de 

semelhanças e diferenças que se cruzam” (NICHOLSON, 2000, p. 36), numa 

complexa rede de características e condições, elencando a metáfora do tapete para 
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sinalizar isso, quando uma sobreposição de fios coloridos adquire unidade, mas uma 

cor específica não pode ser localizada.  

 Em um exercício de crítica mais sistêmica, Avtar Brah (2006) destaca a 

necessidade de análise de interconexões entre diferentes marcadores da diferença e 

o estudo de suas interrelações. O racismo, por exemplo, assumiu diferentes formas e 

foi reproduzido de maneiras específicas a partir de diferentes maquinações sócio-

históricas e culturais. Destaca que “estruturas de classe, racismo, gênero e 

sexualidade não podem ser tratadas como ‘variáveis independentes’ porque a 

opressão de cada uma está inscrita dentro da outra – é constituída pela outra e é 

constitutiva dela” (BRAH, 2006, p. 351). É esse um exercício de constante crítica aos 

essencialismos ao mesmo tempo em que elucida a imbricação de movimentos de 

poder.  

Além dessas contribuições, importantes fissuras e tensionamentos (RIBEIRO, 

2019) no campo teórico do feminismo foram e são abertos pelas pensadoras negras 

e decoloniais. A partir da denúncia do lugar das mulheres negras de serem 

duplamente oprimidas na sociedade, dilata o olhar para as dimensões de raça, classe 

e também da sexualidade. “Não há hierarquias de opressão”, alerta-nos Audre Lorde 

(1984), e essas opressões estão imbricadas de forma latente. A teoria do standpoint 

possibilitou às mulheres negras uma reflexão sobre seu lugar e seus corpos. Diz Luiza 

Bairros: 

 
Uma mulher negra trabalhadora não é triplamente oprimida ou mais 
oprimida do que uma mulher branca na mesma classe social, mas 
experimenta a opressão a partir de um lugar que proporciona um ponto 
de vista diferente sobre o que é ser mulher numa sociedade desigual 
racista e sexista (BAIRROS, 1995, p. 461). 
 

 Nesse sentido, irrompem o olhar para uma vivência simultânea das opressões 

imersas em marcadores de raça, classe, gênero e sexualidade. Racismo, capitalismo 

e patriarcado se enlaçam, configurando diferentes plantations modernas e situações 

de opressão, como menciona Patricia Hill Collins (2015), que entende também a 

potência de se fazer avançar essas barreiras na construção de coalizões que geram 

mudanças sociais ao redor de causas comuns.   

Hill Collins (2015) usa a metáfora da plantation para conceitualizar o sistema 

de opressão sistêmica e estruturante de dominação e subordinação da escravidão, 

instituição nitidamente racista e sexista. Fala em plantation moderna para exemplificar 
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a permanência de estruturas de opressões, principalmente em sua dimensão 

institucional. 

O que propõem é uma análise vivenciada e holística das relações sociais 

(COLLINS, 2016) a partir do chamado pensamento feminista negro, por meio de um 

olhar de dentro, da necessidade das mulheres negras autodefinirem-se e 

autoavaliarem-se a partir do lugar de outsider within. Segundo Collins (2016), o 

significado disso vibra forças para bloquear as forças dos estereótipos, além de ser 

uma forma de resistir à desumanização essencial aos sistemas de dominação e 

permitir que mulheres negras rejeitem a opressão psicológica internalizada 

historicamente acerca de suas condições.  

 Nesse sentido também, Angela Davis (2016) reflete sobre a condição das 

mulheres negras nos Estados Unidos num exercício de crítica feminista e histórica. 

Discorre acerca do que chama de triplo risco, o entrecruzamento de opressões a que 

estavam presas e cujas raízes remetem à escravidão.  

 Em comparação ao padrão de feminilidade do século XIX, as mulheres negras 

eram verdadeiras anomalias, inferioridade reforçada pelo capitalismo industrial e cujo 

cenário suscitou a luta pelo sufrágio, primeiramente conquistado pelos homens. A 

priori vista com desconfiança, a luta pelo voto começou a fazer sentido a partir do 

entendimento de que precisavam do voto para acesso da cidadania ao nível do direito. 

 As mulheres negras sempre garantiram a sobrevivência de suas famílias e 

comunidades – tanto como trabalhadoras livres quanto como escravas e segundo 

Davis, “elas escaparam, em grande medida, ao dano psicológico que o capitalismo 

industrial impôs às donas de casa brancas de classe média, cujas supostas virtudes 

eram a fraqueza feminina e a submissão de esposa” (DAVIS, 2016, p. 220).  

 No mesmo sentido de crítica ao pensamento feminista hegemônico, as 

feministas decoloniais partem do entendimento de que se o feminismo é toda luta das 

mulheres contra o patriarcado e por isso deve retomar histórias, em muitos lugares e 

tempos, quase ou nunca contadas. Costuram uma proposta de anulação da 

universalidade, característica fundamental da modernidade ocidental e de seu projeto 

de colonialidade do poder (CURIEL, 2009; OYĚWÙMÍ, 2019).  

A partir daqui, serei, portanto, instigada a refletir sobre e com as Margaridas a 

partir dessas deixas, entendendo a importância da tradição do campo feminista e sua 

pulsão. Como uma pesquisa se faz no seu processo, ao passo em que fui trabalhando, 

remendando e dando forma a este texto, essas ideias foram sendo (re)elaboradas, 
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ressignificadas, jamais com a intenção de reificar antigas estruturas de poder e 

dominação, a própria colonialidade do poder – e do saber. Sonhei talvez 

grandiosamente, mas sem deixar os pés saírem do chão, dessa terra em que piso, 

que essa pesquisa fosse um fio de corte, uma navalha afiada diante de tudo que nos 

hierarquiza, a começar do reconhecimento de nossas pautas dentro dos feminismos, 

sua descolonização, leia-se sua desurbanização.  

Entendemos que para a construção dessa fissura, é necessário, portanto, dar 

vasão à produção de sujeitos/as historicamente subalternizados/as: 

afrodescendentes, indígenas, e, acrescento: mulheres rurais, que têm encabeçado a 

luta (no Brasil e no mundo) por territórios e políticas públicas que respeitem seus 

modos de vida e seus conhecimentos (SANTOS, 2021 apud CAVALCANTI; 

TAVARES, 2021).  

 Há tempos inseridas nos fluxos globais (THAYER, 2001), essas sujeitas 

ensinaram (e ensinam) sobre a necessidade e importância da leitura de seus códigos 

sociais nas teias do feminismo transnacional principalmente quando o conceito de 

gênero dava a tônica de projetos intermediados por organizações não-

governamentais brasileiras a partir de financiamento internacional. Essa atuação, 

como nos diz Sonia Alvarez (2014a), foi ao mesmo tempo crítica e produto do 

neoliberalismo. Mas, como a autora também pontua, são os paradoxos que movem 

os movimentos, eles se fazem nessas imbricações.  

De acordo com Marlise Matos (2008), parte do movimento feminista no Brasil 

veio a criticar o caráter desmobilizador do conceito, alertando para o perigo da 

desmobilização e desempoderamento das mulheres que este poderia provocar. Tal 

cenário foi marcado pela chamada profissionalização do movimento. Por uma 

expansão de ares, em novas dinâmicas de intervenção política, como nos fala Ana 

Alice Costa (2005): 

 
O movimento feminista brasileiro enquanto ‘novo’ movimento social, 
extrapolou os limites do seu status e do próprio conceito. Foi mais além 
da demanda e da pressão política na defesa de seus interesses 
específicos. Entrou no Estado, interagiu com ele e ao mesmo tempo 
conseguiu permanecer como movimento autônomo. Através dos 
espaços aí conquistados (conselhos, secretarias, coordenadorias, 
ministérios, etc.) elaborou e executou políticas (COSTA, 2005, p. 13). 
 

 Essa trajetória, contudo, não se deu sem tensões inclusive internas ao próprio 

movimento. Momentos como o da organização para ida a Beijing-95 (IV Conferência 
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Mundial sobre a Mulher, realizada em 1995 em Pequim (Beijing, China), por exemplo, 

foram marcados pela efusão das diferenças, revelando um campo discursivo de ação 

e atuação amplo, heterogêneo e polifônico (ALVAREZ, 1998), marca dos feminismos 

latino-americanos. No Brasil, anterior à Conferência, foram realizadas investidas com 

vista a unificar o movimento de mulheres em suas diferenças, ora ainda mais em 

evidência. A criação da Articulação de Mulheres Brasileiras para Beijing, hoje 

Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), foi fruto desse processo (SILVA, 2016). 

 

2.2 Movimentos de mulheres rurais: um panorama histórico 

 

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas no Brasil por críticas e resistências 

aos modelos instituídos no cenário político e na cultura, criando-se condições para a 

emergência dos movimentos específicos de mulheres rurais, como resultado do 

trabalho de base de setores progressistas da Igreja Católica, e da consolidação dos 

movimentos feministas e de mulheres (DEERE, 2004).  

Nesse momento foi importante também a atuação da Comissão Pastoral da 

Terra, a CPT, criada em 1975 diante da realidade de exclusão e repressão vivida pelos 

trabalhadores e trabalhadoras, a priori principalmente da região amazônica. De 

caráter ecumênico, surgiu com a função de assessorar a causa do/a trabalhador/a 

rural e sua atuação adquiriu diferentes roupagens, de acordo com a realidade das 

outras regiões do país. Ainda hoje a CPT se mantém ativa, tendo contribuído 

fortemente com a organização dos movimentos do campo e publicado anualmente a 

pesquisa Conflitos de Terra no Brasil, importante relatório, cujos dados nos permite 

traçar um perfil da realidade dos conflitos do campo no Brasil nas últimas décadas, 

que nunca cessaram, muito menos esmoreceram.  

 Muitas lutas já eram encabeçadas, por exemplo, por homens e mulheres em 

diferentes espaços na luta por melhores condições de trabalho, direitos e 

reivindicando o próprio direito a sindicalizar-se antes mesmo do regime civil-militar 

instaurado em 1964.  

No Nordeste do Brasil, as Ligas Camponesas lutavam por reforma agrária 

desde a década de 1950, lutas inclusive regadas a muito sangue, retaliações e 

violência por parte dos setores latifundiários, evidenciando os traços autoritários da 

ainda colonial cultura brasileira (SCHWARCZ, 2019). As principais Ligas formadas 

foram as de Pernambuco e Paraíba, tendo imortalizado líderes como João Pedro 
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Teixeira, assassinado em 1962, e se desenvolvido a partir de influência direta do 

Partido Comunista Brasileiro (PCB).  

Nos dizeres de Montenegro (2004), por meio das Ligas “ao senhor de engenho 

era dado conhecimento que seus trabalhadores estavam construindo outras 

estratégias para enfrentar seus problemas de vida e trabalho” (MONTENEGRO, 2004, 

p. 395), sinalizando rupturas com antigos pactos de exploração e subserviência. Foi 

nesse processo que o termo “camponês” passou a nomear e a distinguir os 

trabalhadores rurais (principalmente do Nordeste) engajados na luta política 

(NOVAES, 1997).  

 A luta de João Pedro, contudo, não se encerrou. A sua viúva, Elizabeth Teixeira, 

deu prosseguimento na condução das ações da Liga Camponesa de Sapé. Elizabeth, 

que foi nomeada por Frei Betto (2016) como “o rosto feminino do povo brasileiro” e 

que foi filmada por Eduardo Coutinho no cenário de tomada de poder pelos militares 

(as filmagens começaram em 1964, tendo sido retomadas em 1984), encarnando seu 

próprio papel: de uma mulher cujo sofrimento se lê nas linhas do rosto, cuja 

simplicidade se deduz na própria fala.  

Coutinho eternizou a história da Liga Camponesa de Sapé por meio do 

documentário Cabra Marcado pra Morrer (1984) e, posteriormente, por meio de A 

família de Elizabeth Teixeira (2014). O segundo centra a narrativa na figura de 

Elizabeth, da sua trajetória de militância e clandestinidade e, mais uma vez sofrimento, 

pela dor da perda de marido e filhos pelo latifúndio em virtude de ter dedicado sua 

vida à luta por melhores condições para trabalhadores e trabalhadoras rurais.  

Outra mulher, Margarida Maria Alves, também vítima da violência no campo, 

encabeçou a luta de trabalhadores na região do Brejo Paraibano, mesorregião do 

Agreste, que dista em média 120 km da capital, João Pessoa. Tendo chegado à 

presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande em um contexto 

em que as mulheres “eram inseridas sobretudo para desempenhar a função de 

tesoureira e de secretária. (...) Com relação à presidência, em 1976 [na Paraíba] havia 

só três mulheres ocupando este cargo, enquanto em 1984 eram oito” (CAPPELLIN, 

1989, p. 264).  

Assim, Margarida figurou como uma importante liderança em contexto de 

ditadura civil-militar, que se contrapôs aos interesses do chamado Grupo da Várzea 

ao reivindicar implicações do Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) e 

atuou na defesa da educação, tendo inclusive ajudado a criar o CENTRU, o Centro de 
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Educação e Cultura do Trabalhador Rural (FERREIRA, 2006)8. Lutou pelo 13º salário, 

férias, jornada de oito horas de trabalho, além de ter reivindicado dois hectares de 

terra para as famílias dos/as trabalhadores/as rurais.  

O Grupo da Várzea era formado por proprietários de terra e políticos poderosos 

da região, dono da Usina Tanques e foi acusado de mandante do crime, que segue 

impune até hoje. O caso de Margarida repercutiu internacionalmente, tendo sido 

denunciado à Comissão Internacional de Direitos Humanos, contudo, em outubro de 

2019, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, 

promoveu uma “solenidade de reparação simbólica”, encerrando o caso sem o 

julgamento dos culpados9. 

Uma reunião de poemas de cordel dedicadas ao STR de Alagoa Grande em 

homenagem à “heróina” (sic) Margarida Maria Alves, escritas por Minervina Leite e 

Sebastião Medeiros, inicia com o Poema do trabalhador rural, de Eugênio Marinho de 

Luna, do STR de Alagoa Grande. Do qual se lê:  

 
Ficarás registrada na história 

das mulheres heroínas brasileiras 
Marchastes resoluta por vitória 

 
És igual a Joana D’Arc combatente 

Maria Quitéria, jovem valente 
Soror Joana Angélica 

que enfrentou a própria morte 
 

A princesa Isabel, tão destemida 
eu comparo contigo, ô Margarida 

heróina, lutadora, mulher forte 
(LUNA, 1984, p. 01) (sic) 

 

 Dos versos de cordel evoca-se o caráter heroico de Margarida Alves, 

comparando-a a grandes mártires como Joana D’Arc, Maria Quitéria, Joana Angélica. 

“Lutadora, mulher forte”, “combatente”, “valente”, adjetivos que vão construindo e 

perpetuando a memória de Margarina mártir, comparada a Jesus em outros versos.  

                                                           
8 Outras pesquisas, como as de Ana Paula Romão de Souza Ferreira (2006; 2009), destacam o 
protagonismo de Margarida Alves com foco na sua trajetória político-educativa. 
9 Cf.: http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/governo-faz-solenidade-de-reparacao-simbolica-
memoria-de-margarida-alves.html. Acesso em: 31 jan. 2020. Importa dizer que o caso não obteve o 
mesmo êxito que o desembocado por Maria da Penha Maia Fernandes, cuja ação nas cortes 
internacionais mobilizou a recomendação que o governo brasileiro desenvolvesse uma legislação 
específica sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher após a conclusão de que houve 
negligência com os direitos da cidadã pelo governo brasileiro.  

http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/governo-faz-solenidade-de-reparacao-simbolica-memoria-de-margarida-alves.html
http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/governo-faz-solenidade-de-reparacao-simbolica-memoria-de-margarida-alves.html
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No poema Como Cristo morreu martirizado Margarida morreu pela pobreza, 

faz-se uma comparação de Margarida com Cristo e Tiradentes, dizendo que esse foi 

entregue à morte, enquanto Margarida foi pega de surpresa. Vale ressaltar que 

Margarida foi assassinada na porta de sua casa com um tiro no rosto proveniente de 

uma espingarda calibre 1210. O caso foi televisionado pela TV Globo através do 

Programa Linha Direta em agosto de 1999. No local funciona um museu que leva o 

nome da sindicalista.  

 
Margarida lutou com paciência 
ajudando ao pobre trabalhador 
Protegia o pequeno agricultor 

arrumar toda a sua independência 
Foi um dom que lhe dera a Providência 

pra do pobre fazer sua defesa 
Não faltar mais um pão em sua mesa 

e ter mais um futuro descansado 
COMO CRISTO MORREU MARTIRIZADO 
MARGARIDA MORREU PELA POBREZA 

(SOARES; MEDEIROS, 1984, p. 10) 
 

 A literatura de cordel, que liga o universo do oral e do escrito na relação 

imagem-palavra, essa poética das vozes e da memória (GONÇALVES, 2011; 

SANTOS, 2009), implica uma relação entre criação poética e cotidiano, promovendo 

a partir de um jogo ritmado de palavras, uma verdadeira “desrealização” do real, e 

como discurso, constrói e perpetua vontades de verdade e redes de saber-poder 

(FOUCAULT, 2012; 2014). Assim, a imagem de Margarida Maria Alves foi martirizada, 

associada a Cristo, construída como inspiração na luta contra as injustiças.  

Conforme lemos no livreto da 5ª Romaria da Terra da Arquidiocese da Paraíba 

e 2ª Romaria da Terra da Diocese de Guarabira, realizadas em agosto de 1993, 

portanto 10 anos após a morte de Margarida e que teve como lema “Margarida, 

continuamos tua missão”, a romaria percorreu 17 km e denunciou a impunidade com 

relação ao crime que assassinou Margarida Alves. O livro era destinado aos agentes 

pastorais, animadores das comunidades e dá instruções indo desde o que não poderia 

faltar na romaria, roteiro, até a cor das camisas das zonais. Com o título Do sangue 

de Margarida nascem margaridas, apresenta um desenho mostrando Margarida 

discursando para trabalhadores rurais. Vê-se o cartaz com os dizeres “é melhor morrer 

na luta que se acabar de fome”, frase dita por ela em um dos seus últimos discursos.  

                                                           
10 Cf.: https://www.youtube.com/watch?v=UI41MtbuwB0. Acesso em: 29 jan. 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=UI41MtbuwB0


63 

A segunda celebração elucida que os apóstolos também foram acusados de 

subversivos e que é preciso defender a vida ao invés de morte. É dedicada aos 

mártires, começando por Jesus. “Aconteceu com milhões de cristãos ao longo dos 

séculos e nos últimos anos. Aconteceu com Margarida” (CPT, 1993, p. 13).  

 

 
 

Figura 01 – Margarida Maria Alves discursando no largo da Catedral da Luz, em Guarabira-
PB11 

 
 Na Figura 01, Margarida Alves, ao lado de outras pessoas (homens, exceto 

uma mulher jovem portando o que parece ser uma máquina fotográfica) das quais 

reconhecemos o então líder sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva e um garoto negro 

segurando um cartaz com a sigla do Partido dos Trabalhadores, discursa em 

manifestação em frente à Catedral da Luz em Guarabira-PB no início da década de 

1980.  

Em cima de um caminhão Margarida discursava e talvez não deixasse 

transparecer “a contestada e conflitiva relação mulher-sindicato” (CAPPELLIN, 1989, 

p. 257), evidenciada pelas relações misóginas que atravessavam esses espaços e 

pelos dados já mencionados da tímida presença de mulheres ocupando cargos de 

presidência nesses sindicatos. Poucas mulheres ascendiam à condição de lideranças, 

mas a funções que de algum modo “recupera[va]m socialmente algumas qualidades 

que são consideradas como essencialmente femininas” (CAPPELLIN, 1989, p. 278).  

                                                           
11 Disponível no Acervo da Associação Serviço de Educação Popular – SEDUP (1981) / Guarabira-PB.  
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 Importante destacar que os sindicatos surgiram, no caso da Paraíba, em 

combate às Ligas, existentes, a essa altura, não só em Sapé, mas também em 

Mamanguape, Santa Rita, Alagoa Grande, a citar algumas. Regina Novaes (1997) traz 

que menos subversivos, os sindicatos tiveram um teor inicial mais assistencialista. O 

primeiro sindicato fundado foi o de Catolé do Rocha, em 1961, seguido dos de Areia, 

Serraria, Mari, Solânea e Alagoa Grande, em 1963, justamente na área de influência 

da Igreja Católica. Ou seja, de acordo com a autora, só foram viabilizados nos 

municípios em que o pároco local também abraçou a ideia.  

 Ligas e sindicatos, portanto, estavam imersos em pares de oposição que 

colocavam, por exemplo, os sindicatos na legalidade e as Ligas na ilegalidade; um 

viés parlamentarista dos partidos influenciados pela Igreja, que por sua vez, exercia o 

controle dos sindicatos e de suas composições de diretoria, e por outro lado, as ações 

mais radicais das Ligas. Através dos sindicatos ou das Ligas, os trabalhadores rurais 

buscavam reaver suas condições; era importante transpor as barreiras do latifúndio.  

Novaes (1997) informa que, para além do sentido lato da palavra, o latifúndio 

pode ser entendido como as normas e regras que regulamentavam a vida dos 

trabalhadores no interior das grandes propriedades – usinas, engenhos, plantios de 

agave, fazendas de gado, propriedades inexploradas ou semiexploradas por seus 

proprietários (geralmente representados também no âmbito da política), ou terras do 

Estado. 

 Essa relação entre Igreja e sindicatos os poupou de uma repressão militar que 

outrora atingia as Ligas. Essa condição, contudo, não deixou os sindicatos imunes à 

desconfiança dos latifundiários. Todo tipo de oposição, mesmo as até então amenas, 

eram consideradas ameaça. A situação se agravou com a emergência da Teologia da 

Libertação, principalmente após o Concílio Vaticano II, presidido pelo Papa João XXIII, 

e que publicizou a “opção pelos pobres”.  

 Essa corrente sócio-eclesial surgiu na América Latina na década de 1960 com 

propósitos voltados às causas sociais, o que, segundo Guimarães e Lanza (2008), foi 

responsável por trazer mudanças profundas na práxis cristã a partir da atuação das 

chamadas Comunidades Eclesiais de Base, as CEBs.  

Figuras como Dom José Maria Pires, na Paraíba, e Dom Hélder Câmara, em 

Pernambuco, foram responsáveis por redefinir as relações da Igreja com o 

sindicalismo rural, tendo levado a uma série de divergências envolvendo a resolução 

de conflitos de terra nesses estados, por exemplo, como foi o caso de Alagamar.  
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Alagamar, comunidade rural situada entre os municípios de Salgado de São 

Félix e Itabaiana, na Paraíba, foi palco, a partir de 1975, da luta de trabalhadores rurais 

que estavam sob ameaça de expulsão da terra. A fazenda Grande Alagamar, que 

compreendia cerca de 13 mil hectares, foi vendida após a morte de seu proprietário, 

Arnaldo Maroja. Os novos proprietários ofereceram indenizações e utilizaram-se de 

diferentes formas de pressão para expulsar os trabalhadores e mais de 700 famílias. 

O conflito foi acompanhado pela Igreja através da própria pessoa de D. José Maria 

Pires. Em 1978, o presidente Geisel decretou a desapropriação de 1/10 da área para 

o assentamento de 80 famílias. Os trabalhadores continuaram na luta. Diante de um 

agravante cenário de violência, em 1980 suas terras cultivadas foram pisoteadas pelo 

gado dos proprietários, episódio em que o arcebispo da Paraíba e outros bispos foram 

ao local ajudar pessoalmente na expulsão do gado e na retomada da terra. A 

repercussão do episódio forçou o governo da Paraíba a comprar outra parcela das 

terras e entregar aos trabalhadores (NOVAES, 1997; MEMORIAL DA DEMOCRACIA, 

s/d). 

Voltando, a atuação de Margarida Maria Alves borrou a transposição dessas 

arenas políticas e representou essa fluidez das fronteiras que conciliava a luta dos 

trabalhadores. Tendo ingressado na luta sindical, Margarida, mesmo não tendo sido 

membra de Comunidades Eclesiais de Base, as chamadas CEBs, mas como católica 

fervorosa, usufruiu dos espaços oferecidos pelas pastorais. Na prática, essas tensões 

e limites eram difusos e em muito contribuíram para a organização das mulheres 

rurais, principalmente no Nordeste do Brasil, que aliaram seu catolicismo católico aos 

seus mundos, não sem uma visão crítica das relações sociais postas.   

O ir à missa ou à novena era uma das poucas vezes em que as mulheres rurais 

se viam longe de suas atividades ligadas ao trabalho produtivo e reprodutivo. A elas 

era relegado o “cuidado espiritual” da família. Essa dimensão sagrada é indissociável 

de quem são – e do que acreditam.  

Margarida, que foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa 

Grande de 1973 a 1983, arguiu com relação à elasticidade dessas relações: 

 
Eu pertencia ao Sindicato, mas gostava de ir às reuniões das Ligas. 
Eu gostava muito, eu aprendi muito com a Liga (...). Eu me lembro em 
1962, quando o sindicato foi fundado, as Ligas falavam dessas coisas 
de jornada de trabalho, o trabalhador trabalhava 10 horas, 12 horas... 
Isso nasceu das Ligas Camponesas. Naquela época a Igreja não dava 
apoio à Liga e a gente sabia que as Ligas falavam a verdade. E eu 
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quase que ficava com a Liga. Mas como eu era muito religiosa, eu 
gostava muito da Igreja... Aí o padre tratou de fundar o sindicato, que 
era o Papa João XXIII... Eu me lembro muito bem, quando Padre 
Geraldo chamou Cassimiro (primeiro presidente). Mas, mesmo sendo 
‘de padre’, sempre eu ia lá, misturava o sindicato com as Ligas, não 
é? Olhe, tinha até trabalhador que ficou no sindicato mode o padre, 
mas tirou também carteira da Liga (Depoimento de Margarida Maria 
Alves apud NOVAES, 1997, p. 68) (sic).  
 

 Situada no limiar entre o novo e o velho sindicalismo (FERREIRA, 2009), 

Margarida irrompeu críticas aos desmandos dos latifundiários do Brejo, tendo pagado 

com a própria vida. Mulher trabalhadora rural, de ascendência afro-indígena, logo 

amefricana, como nos traz Gonzalez (2020), foi exceção, pois as portas desses 

espaços formais de luta ainda eram fechadas para outras, Margaridas como ela.  

As mulheres rurais, que não tinham posição na classe, tiveram que criá-la 

(ESMERALDO, 2016), se organizaram a partir de outras frentes. No Nordeste, em 

1981, surgiu o Movimento de Mulheres Trabalhadoras (MMT-PB) na Paraíba, como 

movimento autônomo que semeou ações que, somadas, resultaram na criação em 

1982 do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) no Sertão de 

Pernambuco. Em 1986 surgiu o Movimento de Mulheres do Brejo Paraibano (MMB). 

Outras ações foram protagonizadas no Ceará, Maranhão e demais estados. Os dois 

movimentos citados articularam-se em 1986 para a formação do Movimento da Mulher 

Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR-NE), oficialmente fundado em 1993. No Sul, 

o Movimento de Mulheres Agricultoras surgiu em Chapecó-SC em 1981. Dois anos 

após surgiu o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Rio Grande do Sul.   

Em 1986, o MMT, em parceria com a recém-criada Secretaria da Mulher da 

CUT Paraíba, organizou o I Encontro de Mulheres Trabalhadoras, realizado em 

Guarabira-PB em 07 e 08 de março do referido ano. O relatório do encontro estadual 

apresenta os temas que saíram das reuniões de base: luta por terra, saúde, direitos 

trabalhistas, educação, e teve os seguintes objetivos: 

 
a) Discutir amplamente os problemas das mulheres e avançar na 
consciência e na participação a nível jurídico, político, econômico e 
social; 
b) Permitir uma maior organização e articulação entre os grupos de 
mulheres do campo e da cidade; 
c) Unificar as reivindicações e as lutas a nível estadual e nacional; 
d) Tornar público os problemas e as reivindicações das mulheres dos 
movimentos populares (MMT/CUT, 1986, p. 03).  
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 O evento foi patrocinado pela OXFAM (Confederação Internacional de 

Organizações e Parceiros para o Combate à Fome e às Injustiças) e pelo SEDUP 

(Serviço de Educação Popular) de Guarabira, culminando com a realização de uma 

passeata pelas ruas da cidade no dia 08 de março, em alusão ao dia internacional da 

mulher. Contou com a participação de mulheres trabalhadoras rurais (58), 

trabalhadoras urbanas (42), trabalhadoras das entidades de apoio e agentes pastorais 

(35).  

 Lendo depoimentos das participantes com suas reivindicações e reflexões, é 

possível perceber o movimento enquanto lócus de redefinição das relações de gênero 

(FISCHER, 2012), possibilitando a elaboração de outras rotas possíveis, tangíveis. 

Uma dessas falas elucida a dimensão da consciência necessária sobre sua condição 

de mulher e sobre a importância da luta: 

 
Nosso trabalho não termina nunca e sempre é a mesma coisa: casa, 
família, roça, planta, colheita, cuidar dos bichos, escola, etc. E se a 
gente não se valorizar nunca vamos conseguir alguma coisa 
(Depoimento anônimo apud MMT/CUT, 1986, p. 34).  
 

Data de 1995 a criação da Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais (ANMTR) a partir do entendimento de que era preciso tratar do gênero em 

conexão com a classe e que tinha como objetivo fortalecer as organizações de 

trabalhadoras rurais incentivando o trabalho de base. Em 1997 lançou a campanha 

nacional Nenhuma trabalhadora rural sem documentos a fim de dar visibilidade e 

garantia de direitos às mulheres rurais e consequente acesso à aposentadoria, 

salário-maternidade e outros benefícios.  

Dentre seus objetivos estavam: “transformar as principais necessidades das 

mulheres trabalhadoras em lutas específicas; debater e se apropriar das relações de 

gênero e classe, clareando e discutindo com profundidade, conscientizando e 

buscando lutas concretas” (ANMTR, 1999, p. 02). A partir de uma unidade frágil, mas 

existente, essa articulação existiu até o final da década de 1990. Outros espaços de 

organização passaram a tomar forma através da Comissão de Mulheres da Contag e 

da Via Campesina. 

As mulheres do Movimento Sem Terra, este fundado em 1984, se organizaram 

durante o 1º Congresso Nacional reivindicando a criação de uma instância de 

representação, tendo criado em 1996 o Coletivo Nacional de Mulheres (depois 
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chamado Coletivo Nacional de Gênero). Das lutas e articulações das mulheres sem-

terra surgiu 

 
O entendimento de que havia a necessidade de readequar as formas 
de organização e de luta da classe trabalhadora do campo para 
incorporar as novas forças e experiências femininas que se 
acumulavam desde a década de 1960, expressas na organização e na 
atuação política de mulheres camponesas, indígenas, da floresta, 
quebradeiras de coco, quilombolas e outras. E que o exercício de 
novas estratégias de poder, voltadas para promover a unidade na 
diversidade, foram fundamentais para produzir um projeto alternativo 
e popular ao modelo neoliberal (ESMERALDO, 2016, p. 151).  

 

Além destas, e não menos importantes, as mulheres rurais organizaram-se em 

outros movimentos nesse período, como a Associação das Mulheres Quebradeiras 

de Coco, surgida em 1989 no Maranhão e que atuou contra o cercamento dos 

babaçuais, que ora era de uso coletivo (SILIPRANDI, 2015). No decorrer, o movimento 

estendeu-se para outros estados como Piauí, Pará e Tocantins. Também as mulheres 

indígenas começaram a se organizar na década de 1980, articulando-se a outros 

setores como professores, estudantes, artesãs e artesãos.  

As mulheres quilombolas passaram a se organizar pelo direito à propriedade 

com o advento da Constituição de 1988, quando foi formada a Organização das 

Mulheres Quilombolas. Outros movimentos de mulheres se constituíram nesse 

período como o Movimento de Mulheres Pescadoras, reunidas no I Encontro de 

Mulheres Pescadoras (1995), a Secretaria das Mulheres Trabalhadoras Rurais 

Extrativistas (1995) e o Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia (1998).  

Zarzar (2017) destaca que as lutas pelos serviços básicos de saúde e educação 

e o reconhecimento da categoria como trabalhadoras e cidadãs foram os elementos 

fundantes dos movimentos de mulheres rurais no Brasil. Segundo a autora, na década 

de 1990 observou-se uma grande efervescência desses movimentos, contrariando a 

noção de feminismo difuso, que teria caracterizado essa fase do feminismo no Brasil.  

A autora destaca três fases na trajetória dos movimentos de mulheres rurais: 

1) 1970-1990 – marcada pela luta pela redemocratização no país, pela Constituinte e 

pela efetivação de direitos conquistados; 2) 1990-2000 – marcada pelas reformas 

liberais, mas, em contrapartida, pela intensificação da organização dos movimentos 

em rede e pela proposição de um novo modelo de agricultura alinhado a um projeto 

de desenvolvimento sustentável; 3) pós-2000 – marcada pelo aprofundamento do anti-
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neoliberalismo, pela reorganização do Estado, de lutas antissistêmicas e a partir do 

feminismo.  

A construção de um/a sujeito/a feminista no campo resulta, segundo Zarzar 

(2017), desses processos de resistência na busca por igualdade, direitos e políticas 

públicas específicas e alinhado à elaboração de um projeto de sociedade e de um 

modelo alternativo de desenvolvimento. Essa categoria é plural, pouco afeita a 

reducionismos identitários; é fruto da inter-relação de pautas e demandas, de 

alinhamentos ideológicos, protagonismos e experiências diversas. Nesse limiar ainda, 

a relação entre urbanas e rurais se deu de forma distinta nas regiões, inclusive pelo 

andamento de suas pautas. Enquanto para as primeiras a creche era a principal 

bandeira, para as segundas a aspiração era o direito de sindicalização e o 

reconhecimento como trabalhadora. 

Zarzar (2017) elucida ainda que as décadas de 1990 e 2000 representaram 

uma transnacionalização das lutas num momento em que os novos movimentos 

sociais ganharam visibilidade em detrimento dos sindicatos. Foi de 1997 a primeira 

Marcha Nacional dos Sem-Terra num contexto de críticas ao governo Fernando 

Henrique Cardoso (FHC). Em 1995 a Contag se filiou à CUT e iniciou um processo de 

elaboração e redefinição organizativa. Nesse cenário constituíram-se várias 

organizações internacionais de resistência como o Fórum Social Mundial e a CLOC 

(Coordenadoria Latino-Americana de Organizações Camponesas), em seguida a Via 

Campesina e a Rede LAC (Rede Latino-Americana e Caribenha de Mulheres Rurais), 

quando em seu primeiro encontro foi criada a ANMTR, que junto com o MST e a 

Contag, passou a conformar um novo ambiente organizativo para as mulheres rurais 

(ZARZAR, 2017). 

Desse caldo, mas de modo não tão contínuo assim, os movimentos de 

mulheres rurais ou essas mulheres em movimento “conquistaram vários direitos 

específicos nas negociações por ocasião de campanhas salariais de suas categorias 

e grandes mobilizações nacionais como a Marcha das Margaridas” (SILVA, 2016, p. 

157). Também conformaram diferentes perspectivas e inspirações para suas lutas.  

O Movimento de Mulheres Camponesas parte do princípio de construção de 

um feminismo camponês popular enquanto a Marcha das Margaridas pauta-se em um 

feminismo rural, mais propositivo no âmbito das políticas públicas, enquanto o primeiro 

ancora-se em ações mais pontuais, radicais, sob forte inspiração socialista, o que se 

percebe pelo próprio destaque à nomenclatura camponês popular. Entendemos que 
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a categoria feminismo rural é mais ampla e que o MMC tendo se integrado 

recentemente à MM, estaria, portanto, dentro desse grande guarda-chuva.  

Uma problematização acerca de um feminismo rural é, contudo, recente. Nesse 

debate são ímpares as contribuições de Emma Siliprandi (2015) e Maria Ignez Paulilo 

(2016a). Há de se destacar que no âmbito dos estudos rurais de gênero (ZARZAR, 

2017), é predominante os debates realizados nas Ciências Sociais, Antropologia e 

Sociologia, além de, recentemente, as produções dos próprios movimentos, como o 

MMC (MEZADRI et al, 2020a). No Brasil, uma tradição foi elaborada na produção 

intelectual sobre campesinato, relações de gênero e trabalho (produtivo), mas pouco 

focalizada em se discutir os feminismos em contextos rurais (MACHADO, 2019).  

Em uma macropesquisa sobre o acesso das mulheres à terra na América 

Latina, Carmen Deere e Magdalena Léon (2002) elucidam que a igualdade de direitos 

não representou uma igualdade de fato no que tange aos direitos de propriedade. 

Embora as mulheres possam herdar e possuir terras, elas não têm o controle efetivo 

sobre essas propriedades e isso se dá por motivos estruturantes, como, por exemplo, 

a forte presença de sistemas de direitos patrilineares à terra. Uma política de 

reconhecimento foi mais efetiva que uma política de redistribuição, logo, foi 

despendida menos atenção ao domínio material, de onde partem as demandas de um 

feminismo com “pé na terra”, que, em detrimento de cansativas teorizações, está 

trazendo princípios feministas para o cotidiano das mulheres rurais (PAULILO, 2016a). 

Sobre o caráter urbanocêntrico do feminismo no Brasil e os tensionamentos advindos 

dessas imbricações, Maria Ignez Paulilo traz: 

 
O feminismo tem uma marca urbana muito forte, mas mesmo os 
movimentos feministas brasileiros de caráter urbano são pouco 
explorados nos estudos sobre a América Latina. Isso leva-nos a temer 
que uma aproximação tão importante dos movimentos de mulheres 
rurais com as ideias feministas, mesmo o MMC sendo ligado a um 
órgão internacional como a Via Campesina, passe despercebido. Que 
passe despercebido mesmo depois que, em 2006, no sul do Brasil, 
militantes da via Campesina de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
destruíram um laboratório de mudas da Aracruz Celulose (PAULILO; 
MATIAS, 2006). (...) Se as mulheres rurais demoraram a se aproximar 
das correntes feministas, estas últimas também dificilmente as veem 
como contribuintes do movimento feminista, mas sim como mulheres 
que precisam ser “acordadas”, ensinadas e conduzidas por esse 
movimento (PAULILO, 2016a, p. 310-311). 

 

Assim, é possível afirmar que uma tradição formada dentro dos estudos 

feministas escanteiam uma aproximação com as produções sobre os movimentos de 
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mulheres rurais e uma produção que trata dos movimentos de mulheres rurais ainda 

tendem a enxergar o feminismo rural como algo distante – pelo menos no âmbito da 

teoria, pois são práticas potentes experienciadas não só no Brasil, mas também na 

América Latina com a efusão de saberes e propostas de mulheres indígenas, 

ribeirinhas, agricultoras familiares, mulheres sem-terra... Não levarmos em conta a 

importância desses movimentos de mulheres é uma grave lacuna, principalmente 

porque são eles que trazem à tona questões de classe, de pobreza, da fome no 

mundo, “questões que ficaram um pouco perdidas entre algumas correntes mais 

abstratas do feminismo” (PAULILO, 2016a, p. 312). 

De acordo com Siliprandi (2015), essas mulheres descobriram na luta a 

opressão de gênero, tendo sido feitas feministas por força da necessidade. Reagiram 

lutando por espaço na família, na Igreja, nas associações rurais, no sindicato, arena 

política feminista mais geral, na luta contra o capitalismo e contra o patriarcado.  

As aliando também como sujeitos/as políticos/as na luta agroecológica, a 

autora sinaliza para o fato de que são elas as principais vítimas do capitalismo, visto 

que mudanças no acesso a água e alimentos, por exemplo, afetam diretamente o 

cumprimento de seus papeis sociais. A agroecologia, entendida como um projeto de 

agricultura sustentável com foco e valorização dos saberes populares na construção 

de um novo desenvolvimento rural e na luta por ecojustiça, introduz novas 

experiências também de desestabilização de uma ordem patriarcal de gênero a partir 

dos roçados e da redefinição do protagonismo das mulheres na agricultura familiar, 

pois gera autonomia nas formas de produzir, alimentar, cuidar, estar no mundo para 

além de lógicas puramente mercadológicas. 

Entre o ambientalismo e o feminismo, 

 
Essas mulheres estão resgatando as experiências acumuladas que 
detêm nesses campos, exigindo a sua valorização; porém, recusam-
se a reforçar a ideia de que esses temas sejam exclusividade feminina. 
Por outro lado, a forte politização com que essas lutas vêm sendo 
colocadas publicamente – com ações de enfrentamento a grandes 
empresas, críticas a acordos comerciais internacionais - evidencia que 
não se trata, para elas, de “lutinhas” menores (...), mas de embates 
públicos de projetos em que as mulheres estão dispostas a correr os 
riscos que sejam necessários para dar visibilidade às suas próprias 
propostas e influenciar a sociedade na tomada de decisões 
(SILIPRANDI, 2015, p. 338). 

 

Agindo na prática e enfrentando o machismo dentro das famílias, dos 

sindicatos, movimentos e organizações, essas mulheres causam fissuras na ordem 



72 

estabelecida, resgatam valores e conhecimentos tradicionais, potencializam seus 

saberes na luta política. Elas esquecidas pela História, pelos próprios feminismos. 

Concordo com Teresa Cunha (2020), em estudo com mulheres vendedoras e 

lideranças de mercados informais e associações de Moçambique, do Timor Leste e 

de Portugal, quando traz que 

 
Não são apenas os contextos, os lugares de enunciação que exigem 
um pensamento refrescado e novas teorizações. São também os 
limites endógenos das nossas teorias de vanguarda, modernas e 
prescritivas que povoam os livros, as mentes, os imaginários, os 
slogans e que, indelevelmente, vão decidindo quem é, ou não é, uma 
mulher emancipada (CUNHA, 2020, p. 178-179).  

 

E por que não dizer feminista?!  

 

2.3 Entre muitas Margaridas  

 

O exercício de escrita é por vezes descontínuo, por vezes processual, e valida 

qual conhecimento é importante ou não ao campo da Ciência. Partindo de meu lugar 

de fala e militância (RIBEIRO, 2019), esse exercício possibilitou meu 

autoquestionamento antes de tentar elaborar qualquer pensamento que se diga 

científico. Para tanto, enxergo a influência de epistemologias que nos possibilitam 

pensar para além dos cânones, dentre as quais situo as epistemologias feministas.  

Nesse sentido, as epistemologias feministas me subsidiam ao contar histórias 

de luta no feminino e que partem do campo no Brasil. Inspiradas por Margarida Maria 

Alves, as Margaridas (agricultoras familiares, quilombolas, extrativistas, ribeirinhas, 

mulheres das águas e da floresta) enfrentam os diferentes sistemas de opressão e 

imprimem a partir do trabalho e de suas experiências, uma categoria política.  

Mulheres que desde longa data constroem da terra ao derredor, segurança e 

soberania alimentar e estão imersas em extenuantes rotinas de trabalho, que se 

estendem ao cuidado com a casa e a família, constroem uma ética do cuidado em 

comunidade e são protagonistas de lutas por igualdade e por direitos.  

Como a Marcha Mundial de Mulheres, no Brasil a Marcha das Margaridas 

surgiu sob influência da Marcha Pão e Rosas realizada no Québec (Canadá) no ano 

de 1995 por mulheres pedindo simbolicamente “pão e rosas”. A ação representou uma 

crítica das mulheres ao sistema capitalista e inspirou as organizações brasileiras a 
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partir de contatos estabelecidos durante o Fórum Social Mundial de 1999, realizado 

em Porto Alegre-RS.  

A Marcha das Margaridas vem se constituindo como um grande guarda-chuva 

que aglomera experiências de mulheres rurais em prol de reconhecimento e poder de 

decisão. Reunindo mulheres das cinco regiões do Brasil em sua diversidade 

constitutiva e de proveniência, a Marcha das Margaridas atua na incidência por 

políticas públicas, na denúncia das opressões decorrentes da relação visceral e 

intencionada entre capitalismo e patriarcado e na articulação de mulheres do campo, 

das águas e das florestas, em seus diferentes territórios. Capitalismo cujo 

desenvolvimento não significa melhor condição social para a vida das mulheres, como 

já nos lembrava Saffioti (2013). 

Com um trabalho em rede, suas atividades congregam o diálogo entre 

Sindicatos de Trabalhadores/as Rurais (STRs), as Federações dos Trabalhadores/as 

da Agricultura (FETAGs), a Confederação Nacional de Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) e organizações parceiras.  

 Tendo surgido em 2000 a partir de uma vinculação com a Marcha Mundial de 

Mulheres (MMM) e com um tom de crítica ao neoliberalismo instituído, na relação 

direta entre gênero e classe na elaboração de estratégias de participação política, 

aglutina um conjunto de experiências, inclusive feministas, e de resistências de 

mulheres rurais no Brasil.  

Como ação estratégica, a Marcha das Margaridas é realizada no mês de agosto 

em Brasília-DF. Ação e processo, constitui o maior movimento de mulheres rurais da 

América Latina. Em cada edição, a Marcha realiza um processo de construção junto 

às instituições parceiras, movimentos, sindicatos e comunidades, elaborando a sua 

plataforma política. Na elaboração do processo, reuniões e encontros marcam a 

trajetória de construção de cada marcha.  

 Segundo consta no site do Transformatório das Margaridas, dentre os objetivos 

políticos do movimento estão: 

 
Fortalecer e ampliar a organização, mobilização e formação sindical e 
feminista das mulheres trabalhadoras rurais; 
Reafirmar o protagonismo e dar visibilidade à contribuição econômica, 
política e social das mulheres do campo, da floresta e das águas na 
construção de um novo processo de desenvolvimento rural voltado 
para a sustentabilidade da vida humana e do meio ambiente; 
Apresentar, através das proposições, uma crítica ao modelo de 
desenvolvimento hegemônico a partir de uma perspectiva feminista; 
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Contribuir para a democratização das relações sociais no MSTTR e 
nos demais espaços políticos, visando, assim, a superação das 
desigualdades de gênero e étnico-raciais;  
Protestar contra as causas estruturantes da insegurança alimentar e 
nutricional que precisam ser enfrentadas para a garantia do direito 
humano à alimentação adequada e da soberania alimentar; 
Denunciar e protestar contra todas as formas de violência, exploração 
e discriminação, e avançar na construção da igualdade para as 
mulheres; 
Atualizar e qualificar a pauta de negociações, propondo e negociando 
políticas para as mulheres do campo, da floresta e das águas, 
considerando as suas especificidades; 
Lutar pelo aperfeiçoamento e consolidação das políticas públicas 
voltadas às mulheres do campo, da floresta e das águas desde a 
esfera municipal, estadual e federal, contribuindo para que elas 
incidam no cotidiano das mulheres do campo, da floresta e das águas 
(TRANSFORMATÓRIO DAS MARGARIDAS, s/d, s/p).  

 

Trazendo uma alusão à sua inspiração maior, Margarida Maria Alves, o nome 

Marcha das Margaridas representou (e representa) uma forma de tornarem públicas 

as situações de desigualdades nas quais vivem as mulheres rurais, evidenciando a 

situação de pobreza e violência em que vivem a maioria das mulheres (SILVA, 2008).  

Como espaço de mobilização política em rede, articula diferentes lugares de 

fala em torno de uma categoria política maior, colaborando na construção de um/a 

sujeito/a feminista, podendo dizer que a Marcha representa a unificação de 

mobilizações na arena do movimento de mulheres do campo sob liderança do 

sindicalismo rural e uma parte dos movimentos autônomos de mulheres (ZARZAR, 

2017). Espaço de construção e participação política das mulheres, permite o 

fortalecimento e organização de uma multiplicidade de vozes que partem do espaço 

rural no Brasil. 

 
A MM articula (...) várias escalas organizacionais do local ao regional, 
ao nacional e ao transacional. Representada em três níveis que 
constitui um movimento em rede: no organizacional articula a rede 
com entidade e movimentos específicos, como o MIQB, MAMA. É o 
momento da construção da identidade política e coletiva entre os 
fóruns e as redes. No nível político ocorre a ampliação do debate nos 
fóruns e rede organizacionais, nos encontros locais, regionais, 
organizados pelas FETAGs e nacionais promovidos pela Contag, 
CUT, CTB; este nível tem um papel político estratégico por possibilitar 
o intercâmbio entre diversos movimentos e principalmente, por ser um 
espaço que possibilita formular questões para propor políticas 
públicas. E por fim, no último nível, o mobilizatório, há a realização da 
própria Marcha das Margaridas, buscando a visibilidade política, o 
reconhecimento público e abrir canais de negociações na esfera 
pública (CAVALCANTI; LIMA, 2016, p. 102).  
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Nesse sentido, a Marcha das Margaridas se projeta como uma mobilização que 

abre, inclusive, brechas de participação e de envolvimento democrático em um 

contexto que se mostra enrijecido para as causas sociais mais progressistas. A 

Marcha é, portanto, um processo (AGUIAR, 2015), que pode ser sistematizado em 

três etapas: preparação da marcha, momento ritual e pós-marcha.  

O primeiro momento se inicia geralmente no ano anterior à realização do ato e 

envolve a formação política das mulheres, bem como o planejamento, viabilização de 

recursos e infraestrutura necessária à sua realização. Também é o momento de 

definição de objetivos, construção de materiais de divulgação, pauta e organização 

política. O segundo momento é a realização da Marcha enquanto ato, em que as 

mulheres se alojam em Brasília, se encontram e marcham em direção à igualdade, 

mas não só isso, como vimos. O terceiro momento é marcado pelo balanço e 

avaliação. Está relacionado com o acordo dos pontos negociados e o monitoramento 

dessas ações junto aos poderes públicos. 

De que mulheres, contudo, estamos falando? De mulheres com muitas caras, 

origens, traços, idades. De mulheres herdeiras de Margarida Maria Alves, mulheres 

que semeiam na terra a esperança por dias melhores. Mulheres quilombolas, 

ribeirinhas, agricultoras familiares, sem-terra, extrativistas, pescadoras... Mulheres 

que resistem, e resistindo fazem ecoar a voz de uma luta que parte do campo no 

Brasil. Mulheres que são muitas e que são múltiplas, pois atravessadas por diferentes 

marcadores de classe, raça, território, gênero e geração, constituindo uma simbiose, 

um verdadeiro caleidoscópio potente (SARDENBERG, 2015). 

Os marcadores, juntos, produzem diferentes experiências forjando sistemas 

interseccionados (SARDENBERG, 2015; CRENSHAW, 2002). Sistematizada de 

modo bastante didático por Carla Akotirene (2019), a interseccionalidade é entendida 

enquanto uma sensibilidade analítica, mas não só, a aponta enquanto teoria, 

metodologia e instrumento fruto do pensamento feminista negro e que tem, portanto, 

a raça na base do seu conceito.  

Inicialmente pensada para surtir efeitos práticos no âmbito do direito, Kimberlé 

Crenshaw (2002) define a interseccionalidade enquanto a associação de sistemas 

múltiplos de subordinação. Utiliza a metáfora dos vários eixos de poder que se cruzam 

e geram colisões simultâneas, umas mais intensas que outras, a depender da 

posicionalidade dos eixos como raça, classe, gênero, sexualidade, irrompendo na 
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necessidade de se investigar e problematizar essas estruturas de forma dialógica para 

não se cair no perigo da super e subinclusão de que fala a autora.  

É esse um debate rico em metáforas. Sardenberg entende o caleidoscópio 

enquanto possibilitador de diferentes mosaicos constituídos em situações e contextos 

específicos. De acordo com ela, “é no plano dos mosaicos/posicionalidades que se 

forjam também as nossas identidades ‘possíveis’ (...) permite, por assim dizer, que 

nos identifiquemos mais com umas do que com outras de nossas múltiplas 

identidades possíveis” (SARDENBERG, 2015, p. 90).  

Nesse sentido, e em se tratando de mulheres rurais, é indispensável 

pensarmos que a territorialidade assume uma posição importante na maquinação 

dessas sujeitas em situação de margem (VEIGA, 2020). Vale mencionar que as 

transformações ocorridas nos espaços urbano e rural a partir da década de 1970 

foram intensas, contudo, isso não levou ao desaparecimento, mas à reorganização 

das relações sociais tradicionais existentes no campo (CARDEL, 1996), nas quais 

estão circunscritas. Esses espaços, por vezes opacos, contrapostos aos espaços 

luminosos, os macrocentros, de que falava Milton Santos e Maria Laura Silveira 

(2008), é palco (ainda) da existência de modos muito próprios de se gerir e se manter 

em comunidade (SABOURIN, 1999). Essa existência, contudo, é resistência às 

tentativas de homogeneização capitalista.  

Segundo Raymond Williams (2011), as relações campo/cidade refletem 

históricas relações de poder, cujo modelo pautou o próprio imperialismo e, por que 

não dizer, a própria colonialidade do poder (QUIJANO, 2000). A Sociologia Rural no 

Brasil foi responsável por bipolarizar essas relações numa investida quase 

antropológica de se buscar as raízes do campesinato brasileiro. Bem, mas isso para 

dizer que são desses espaços não centrais que nossas sujeitas partem, produzem 

resistências e experiências, constroem a si e a seus mundos, imbricadas por 

atravessamentos de gênero, classe, raça/etnia, sexualidade ainda pouco visibilizadas, 

como pontua Vânia Vasconcelos (2019): 

 
A rebeldia feminina nas pequenas cidades, nos espaços rurais ou 
interioranos ainda é invisibilizada na maioria dos estudos sobre 
mulheres brasileiras, o que reforça a visão de que esses lugares são 
espaços exclusivos de dominação hegemônica do masculino. Essa é 
mais uma versão da hierarquia centro/periferia, na qual se supõe que 
apenas nas grandes cidades se dão as rebeliões contra a ordem 
estabelecida (VASCONCELOS, 2019, p. 207). 
 



77 

Inspirada pela referida citação, penso que possibilidades de práticas feministas 

estão pulverizadas por todos os espaços, para além dos espaços luminosos. É assim 

que pretendo trazer à baila as histórias de resistências das mulheres rurais do Brasil 

que se organizam em torno da Marcha das Margaridas, mulheres interseccionadas 

por marcadores sociais diversos e que são maioria no campo. Espero contribuir com 

a oclusão da fresta da (ainda) invisibilidade das mulheres na história, mulheres de 

classes populares, mulheres do campo, das águas e das florestas.  

Por campo entendemos um espaço diverso em seu protagonismo de atores e 

“atoras” do social, envolto em relações de poder e territorialidades. No texto-base da 

II Conferência Nacional por uma Educação do Campo, lemos: 

 
No campo e na floresta estão milhares de brasileiros e brasileiras, da 
infância até a terceira idade, que vivem em uma realidade social, 
complexa que incorpora os espaços de floresta, da pecuária, das 
minas e da agricultura familiar... Os povos do campo são diversos nas 
formas de produção: ribeirinhos, pesqueiros, extrativistas, 
agricultores, trabalhadores, etc. São diversos nos pertencimentos 
étnicos, raciais: povos indígenas, quilombolas... (II CONFERÊNCIA 
NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃO DO CAMPO, 2004, p. 02).  

 
Falando sobre a experiência, Joan Scott (1999) destaca a potência deste 

“conhecimento alcançado através da visão” (SCOTT, 1999, p. 23), que se desvelou 

primeiro como crítica ao empirismo. Contudo, sinaliza para ressalvas quanto a seu 

uso, como a abordagem acrítica dessa categoria.  

 
Precisamos dar conta dos processos históricos que, através do 
discurso, posicionam sujeitos e produzem suas experiências. Não são 
os indivíduos que têm experiência, mas os sujeitos é que são 
constituídos através da experiência (SCOTT, 1999, p. 27).  

 

 Experiência que também é mesclada à do/a pesquisador/a em cena, no meu 

caso, experiências que também são minhas, que me constituem e que foram me 

constituindo nesse processo e que, como diz Edward P. Thompson (1990), articulam 

a própria identidade de classe numa mescla de sentimentos subjetivos, estruturais e 

psicológicos, mas que, diferente do que põe o autor, não ignoram outras posições de 

sujeito, como a de gênero, por exemplo.  

 Scott lança críticas à abordagem de Thompson ao destacar o caráter 

essencializante que a classe assume, homogeneizando outras categorias. Não 

obstante, como representar as identidades sem essencializá-las? Um caminho 
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possível, para a autora, é através da historicização das experiências e da linguagem, 

“local onde a história é encenada” (SCOTT, 1995, p. 42). 

 
O surgimento de uma nova identidade não é inevitável ou 
determinado, não é algo que sempre esteve lá esperando para ser 
representado, muito menos algo que sempre irá existir na forma que 
lhe foi dada em um movimento político específico ou em um momento 
histórico particular (SCOTT, 1999, p. 15). 

 

 Para o caso das Margaridas, percebemos uma identidade em construção, 

marcada por vezes por contradições, mas também, e principalmente, por muitas 

experiências em comum atravessadas pela condição de mulheres do campo, 

reforçadas pleonasticamente na identidade política das últimas edições da Marcha 

das Margaridas em mulheres do campo, das águas e das florestas. No meu 

entendimento, o campo engloba as dimensões das águas e da floresta, como vimos.  

Mulheres que segundo dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2017), dirigem 

19% dos estabelecimentos agropecuários, significando um aumento com relação ao 

Censo de 2006, em que as mulheres representavam 13% do total de produtores. De 

acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (IBGE, 2015), no Brasil 

as mulheres são maioria nas cidades, estando presentes em menor proporção no 

campo, o que se explica pela baixa expectativa de vida e acesso a equipamentos de 

saúde pública nesses espaços. Perfazendo aproximadamente 48% da população 

rural, 50,3% das mulheres rurais são economicamente ativas, 30% não têm 

rendimento e apenas 3% possuem 15 anos de estudos ou mais.   

Como Scott (1999), entendemos que uma abordagem das experiências não 

nega o agenciamento dos sujeitos, mas reconfigura suas histórias e o próprio papel 

do/a pesquisador/a através da interrogação dos processos de maquinação, abrindo 

caminhos para se pensar as mudanças sociais.  

Parto do pressuposto de que não conseguimos estudar a Marcha das 

Margaridas sem perceber também a dimensão da luta feminista envolta ao 

movimento. Conversando com mulheres da organização da Marcha, Vilenia Aguiar 

(2015) elucida que “esse processo proporciona encontros entre mulheres que já 

trazem uma percepção de feminismo e se identificam como ‘feministas’, e outras que 

se percebem, se descobrem e se reconhecem como tal no acontecer desses 

encontros” (AGUIAR, 2015, p. 266). A autora comenta ainda: 
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Uma conversa aqui e outra acolá afirmaram algo que já pulsava nos 
meus pensamentos: o feminismo era um dos elementos que se 
articulava discursivamente e produzia efeito no contexto de ação da 
Marcha das Margaridas. Entretanto, o que me pareceu interessante é 
que não se trata de um feminismo que possa ser definido em termos 
de organizações formais, ou que anteceda à própria ação, preexista à 
ação a partir de um marco conceitual, é um feminismo que, à medida 
que acolhe outros, se constrói no próprio fazer da Marcha, no seu 
movimento (AGUIAR, 2015, p. 266) (sic).  

 

 Um feminismo que se faz em movimento. As Margaridas partem do campo 

material, das suas necessidades mais urgentes e carregam um histórico de lutas cujo 

pés remetem às lutas de mulheres ainda em contexto de ditadura no Brasil.  

As mulheres rurais têm um papel sui generis na manutenção da família, dos 

valores e na sua ressignificação. Pilar da família camponesa, estão imersas em 

múltiplas jornadas de trabalho, por vezes ainda invisibilizado, que vai dos afazeres da 

casa, do quintal, o trato com os filhos até à colheita, coleta e cuidado com os animais, 

atividades culturalmente configuradas como de menor valor econômico e simbólico. 

Sobre isso, Maria Ignez Paulilo (2016b) nos fala que a categoria de trabalho leve ou 

pesado varia conforme o sexo do/a trabalhador/a. É nítida, então, uma rígida divisão 

sexual do trabalho no campo que maquina relações de poder que terminam por gerar 

pouco acesso a crédito e a políticas públicas, capacitações e outros fatores que 

favorecem a invisibilidade das mulheres e de seus trabalhos. O trabalho pesado é 

associado à força física dos homens, não à quantidade de afazeres das mulheres, que 

têm suas jornadas multiplicadas em termos de carga horária e das responsabilidades. 

Para tanto, “as relações de trabalho são portadoras das relações de gênero” 

(SOUZA-LOBO, 1991, p. 119). Elisabeth Souza-Lobo (1991) elucidou a importância 

da articulação da luta feminista com a luta de classes em um contexto de poucos 

estudos na área da Sociologia acerca do assunto. Demarcando a posição das 

mulheres na classe operária, trouxe que “as categorias, como o próprio capital, são 

sexualmente cegas” (SOUZA-LOBO, 1991, p. 143) e alerta-nos para a não 

homogeneização/universalização das classes. “Não se trata de operários, mas de 

operárias” (SOUZA-LOBO, 1991, p. 125), disse; sob essa inspiração aqui, neste 

trabalho, tratamos de sujeitas femininas do campo, do campesinato flexionado em 

gênero.   

 Sob a estrutura do patriarcado convivem relações de poder que se pautam a 

partir do gênero, ações, posturas e expectativas para homens e mulheres. Relações 

que não se dão sem conexão, se dão em relação, como alerta-nos Scott, Saffioti e 
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outros/as. No campo, entendemos que o trabalho e sua divisão sexual dentro de uma 

ordem patriarcal de gênero (SAFFIOTI, 2008), gera uma efusão de relações sociais 

hierárquicas responsável por pontuar as funções de cada membro da família dentro 

do todo social. Ao esposo cabe prover, à esposa cuidar, aos filhos ajudar. Conforme 

esses filhos e filhas vão crescendo, chegando à idade adulta, se inserem eles próprios 

nessa lógica a partir da constituição de núcleos familiares próprios. Relações que, 

contudo, também não se estabelecem sem afeto (BARROS, 1987) e sem um sentido 

ético e de coesão. 

Neste sentido, tendo irrompido e trazido um forte debate entre gênero e classe, 

as mulheres rurais sabiam que ainda tinham que avançar em suas pautas num cenário 

de neoliberalismo vigente e estado mínimo. Elas seguiram, firmes e marchando, 

expondo “a centralidade do conflito entre os modelos em disputa que colocam a 

civilização na encruzilhada” (ESMERALDO, 2014, p. 266). 

Seguirei falando da trajetória histórica da Marcha das Margaridas no próximo 

capítulo.  
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Foto: Mídia Ninja (2015) 
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3 “GRANDES, MIÚDAS, BEM ERGUIDAS”: A MARCHA DAS MARGARIDAS 

(2000-2015) 

 
Elas marcham, cheias de esperança 

Ao mundo se lançam 
E querem um futuro melhor… 

 
São bromélias, são margaridas, 
Santas Marias de todo o Brasil 

 
Vão buscando respeito, 

Igualdades, direitos 
Garantindo um papel social 

 
Vem dos campos plantados 

Trazendo às cidades 
As sementes de um novo ideal 

 
Porque são! 

 
Trabalhadoras rurais 

Que alimentam a nação 
Tragam consigo a certeza 

Que no campo e cidade 
Somos todos irmãos! 

 
(FERNANDES, 2012) 

 
Homenagens a Margarida Maria Alves são cantadas até hoje, muitas vezes 

evocando sua fé, sua inspiração e semente. Semente, metáfora do nascer, da 

colheita. Aludindo a uma memória de luta e sofrimento, mas também a imagens de 

santas e lutadoras, as Margaridas marcham desde os anos 2000, querendo um futuro 

melhor, como canta Ernandes Fernandes (2012) na canção acima.  

Surgida em um cenário enrijecido às causas sociais, a Marcha das Margaridas 

emergiu na aurora dos anos 2000 denunciando o caráter excludente do neoliberalismo 

e as desigualdades sociais do contexto. Anos 2000, a mística virada do milênio... No 

Brasil, a égide das comemorações dos 500 anos de “descobrimento”. 

No imaginário religioso popular predominava a crença de que representaria o 

fim do mundo. Para as mulheres rurais, fim do mundo era a situação em que viviam, 

atravessando secas, fome, analfabetismo, pouca atenção do governo nos sertões 

mais profundos. Os direitos sociais garantidos pela Constituição não as alcançavam. 

Só há pouco tinham conquistado direitos básicos como o auxílio-maternidade.  

Segundo Zarzar (2017), a realização da Marcha das Margaridas representou 

ousadia e foi pensada antes que o crime de Margarida Alves prescrevesse. 
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Representou o levantar de bandeiras próprias das mulheres rurais, pois mobilizações 

já existentes como o Grito da Terra, não incluíam suas pautas.  

De acordo com a Fetase (s/d), o Grito da Terra Brasil é uma ação de massa do 

Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Como a Marcha das 

Margaridas, é promovido pela Contag, Federações dos Trabalhadores na Agricultura 

e pelos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. É um espaço de 

proposição, reivindicação e negociação de políticas públicas para o campo e a 

floresta, além de ser um processo mobilizador, formativo e informativo envolvendo as 

bandeiras de luta da população rural.  

Nesse cenário, “a Marcha das Margaridas enfrentou dois desafios iniciais 

importantes: convencer a Contag sobre a sua necessidade e a sua viabilidade; e 

construir um campo de alianças com feministas urbanas e rurais capaz de sustentar 

essa iniciativa dentro e fora da Confederação” (ZARZAR, 2017, p. 201).  

Num contexto de desafios inclusive financeiros, as federações estaduais, em 

aliança com a Central Única dos Trabalhadores, Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais do Nordeste, organizações não governamentais e a Marcha 

Mundial de Mulheres, se organizaram em prol de visibilidade nos movimentos sindical 

e feminista, dois espaços de exclusão às sujeitas do campo. Logo, “a Marcha das 

Margaridas significou uma ação com protagonismo das mulheres e com autonomia 

para reivindicar o que queriam” (ZARZAR, 2017, p. 200). 

Como mencionado, a MM também foi inspirada na Marcha Pão e Rosas, 

realizada no Québec, Canadá, quando as mulheres marcharam em crítica 

contundente ao sistema capitalista, tendo conquistado algumas reinvindicações como 

o aumento do salário-mínimo. O Fórum Social Mundial realizado em Porto Alegre-RS 

em 1999 foi um importante momento desse diálogo. Nesse sentido, a emergente 

Marcha das Margaridas se conectava ao cenário internacional de lutas por meio de 

inspirações e conexões com a Marcha Mundial de Mulheres, por exemplo, também 

criada em 2000.  

De acordo com Mirla Cisne (2014), num contexto em que o feminismo brasileiro 

tinha passado a ter uma forte perspectiva de institucionalização pós-Conferência de 

Beijing, a MMM passou a representar uma importante retomada de ações de rua, 

oferecendo o pano de fundo necessário para o feminismo popular enquanto uma 

categoria unificadora em atividades de protesto e reinvindicação tendo a luta 

anticapitalista como guia. O que acabou se configurando também “como uma tática 
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para inserir a perspectiva feminista na luta da classe trabalhadora, como para inserir 

a dimensão de classe na sua agenda” (CISNE, 2014, p. 231). Vem da MMM a máxima 

proclamada na Marcha das Margaridas: “seguiremos em marcha até que todas 

sejamos livres”.  

A Marcha Mundial de Mulheres e a Articulação de Mulheres Brasileiras 

(parceiras da Marcha das Margaridas) são analisadas por Cisne enquanto 

constituintes do campo anticapitalista na luta feminista e de classes, no qual também 

incluo a Marcha das Margaridas, entendida aqui como um grande guarda-chuva de 

experiências e resistências de mulheres rurais no Brasil, enquanto expressão de “uma 

luta contra o capital e a afirmação da vida livre de opressões e explorações” (CISNE, 

2014, p. 215).  

 Como Cisne (2014), Ana Alice Costa (2005) também pontua que a 

movimentação pré e pós-Conferência de Beijing foi responsável por ter dado energia 

ao movimento feminista brasileiro, inclusive tendo levado (a longo prazo) a uma 

melhor assimilação das demandas das mulheres por parte do governo federal, além 

de ter evidenciado as diferenças e o caráter plural do próprio movimento. Afinal, como 

considera Claudia Ferreira Silva (2014), para além de uma ação, a Marcha das 

Margaridas reúne aspectos que tornam possível identificá-la como um movimento 

social – e que considero aqui, nesse trabalho, enquanto um guarda-chuva aglutinador 

de experiências fundantes de um feminismo rural com pés na história e olhar para o 

futuro, no Brasil. 

 

3.1 “Margaridas vêm marchar, denunciando a violência e opressão” 

 

A primeira Marcha das Margaridas teve como lema 2000 razões para marchar 

contra a fome, a pobreza e a violência sexista, e seus eixos de discussão incluíram 

pautas da Marcha Mundial de Mulheres como terra, trabalho, direitos sociais e 

soberania (MMM, 2000). Em tom crítico ao modelo de desenvolvimento vigente, por 

sua vez aliado ao agronegócio e ao patriarcado, exigia igualdade no campo, bem 

como políticas de desenvolvimento rural implantadas por meio do Projeto Alternativo 

de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS) e que fosse capaz de combater a 

fome, a pobreza e a violência sexista (CONTAG, 2000a), na esteira das abordagens 

apontadas por Caroline Moser (1989) com relação aos programas desenvolvidos 

desde a década de 1970 no âmbito do eixo mulheres, gênero e desenvolvimento, a 
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saber: bem-estar, equidade, antipobreza, eficiência e empoderamento. Nessa linha, 

foram desenvolvidos vários programas e projetos com apoio de órgãos como as 

Nações Unidas e o Banco Mundial. Importa mencionar que essas primeiras 

reinvindicações tinham uma intenção mais geral, de beneficiar toda a comunidade, e 

que foi se especificando nas edições posteriores.  

De acordo com Nanes, Quadros e Zarias (2017), historicamente, as mulheres 

vêm sendo negadas ou encaradas como receptoras passivas nas políticas de 

desenvolvimento. Esse mesmo desenvolvimento que, vendido como um projeto de 

modernização ocidental, não representou, contudo, melhorias das condições de vida 

das populações (homens e mulheres) do Sul (BRAIDOTTI et al, 1994).  

Ao invés de trazer melhorias, o processo de desenvolvimento e modernização 

vivido, por exemplo, no Brasil na segunda metade do século XX, trouxe uma 

disparidade econômica e de gênero contrastante ao acúmulo de capital dos 

macrosetores da economia, tendo extenuado, inclusive, os limites da própria 

Natureza, escasseando, consequentemente, os meios de vida das mulheres, suas 

condições e possibilidades.  

Propositiva de um caminho alternativo para o desenvolvimento e, 

particularmente, para as reverberações desse na vida das mulheres rurais, a primeira 

Marcha das Margaridas congregou mais de 20 mil mulheres reunidas em Brasília-DF.  

No Texto-Base lemos seus principais eixos reivindicatórios: acesso das 

trabalhadoras rurais à documentação; participação efetiva das mulheres na reforma 

agrária (como a titulação de terras e a assistência técnica específica, só conquistadas 

posteriormente); participação efetiva das mulheres nas políticas públicas; valorização 

da participação da mulher na preservação do meio ambiente; maior acesso das 

mulheres aos programas de geração de emprego e renda, à formação profissional e 

extensão rural; garantia e ampliação dos direitos trabalhistas e previdenciários; 

garantia e ampliação dos direitos sociais; combate a todas as formas de discriminação 

e violência sexista e garantia do acesso das trabalhadoras rurais aos meios de 

comunicação. 

O documento elucida a potencialidade da participação das mulheres no projeto 

de desenvolvimento diferenciado que propõe, alinhado aos reais interesses da 

população, entendendo “que a situação de fome, pobreza e violência que afeta as 

trabalhadoras rurais denuncia a ausência do enfoque na igualdade de direitos e 

equidade de gênero nas políticas nacionais voltadas para o desenvolvimento rural” 
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(CONTAG, 2000a, p. 10). Também descreve a pouca visibilidade do trabalho feminino 

e as condições de saúde e educação dessas mulheres, ainda piores no semiárido 

nordestino, como coloca. 

Percebemos a construção de um/a sujeito/a político que passa pelas 

categorias: mulher, mulheres e trabalhadora rural. Era preciso demarcar esses dois 

espaços de luta ou a Marcha não tinha seu sujeito/a político ainda bem delimitado? 

As Marchas de 2007 e 2011 problematizaram essa pauta interna, quando da 

necessidade de incluir outras denominações, como veremos. 

 

 
 

Figura 02 – Cartaz da 1ª Marcha das Margaridas (2000)12 
 

Do cartaz da primeira Marcha antevemos o título alusivo ao lema da Marcha 

Mundial de Mulheres contra a pobreza e a violência sexista. Ao lema somou-se a 

expressão “contra a fome”, visto que o Brasil ao período figurava altos índices de 

subnutrição, principalmente em regiões como o Norte e o Nordeste. Essa relação 

direta e nascente com a MMM é perceptível também na imagem a partir da logomarca 

no canto esquerdo, abaixo de uma margarida, um primeiro esboço de símbolo para a 

Marcha.  

 O cartaz apela a um volume de mensagem textual entendendo-se a 

necessidade de se fazer comunicar: era preciso delinear sua missão e propósito, bem 

como salvaguardar os nomes das instituições parceiras, grafadas em fonte e cor 

chamativas, em vermelho, seguindo o mesmo padrão das logomarcas da Contag e 

CUT, centrais nessa proposta de construção de um projeto coletivo de sociedade.  

O documento de avaliação da I Marcha das Margaridas permite-nos antever 

uma radicalidade das propostas que parecem ficar “mais amenas” nas edições 

                                                           
12 Disponível em: http://transformatoriomargaridas.org.br/?page_id=243. Acesso em: 10 nov. 2018.  

http://transformatoriomargaridas.org.br/?page_id=243
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posteriores, como é a própria reinvindicação por reforma agrária. A pauta, adormecida 

durante mais de 12 anos, retomou as reivindicações de cenário nacional com a 

Marcha (DEERE, 2004). 

 De acordo com Carmen Deere (2004), o reconhecimento dos direitos das 

mulheres à terra deu-se através dos argumentos produtivista e de empoderamento. O 

primeiro referindo-se ao aumento do bem-estar das mulheres no meio social, bem 

como de sua produtividade; o segundo ao aumento do poder de barganha das 

mulheres nesses espaços, contribuindo de forma quase imediata à igualdade entre os 

sexos.  

A pauta da reforma agrária, contudo, foi ritmada pelo Movimento Sem Terra 

(MST), enquanto a Contag, CUT e os movimentos de mulheres trabalhadoras rurais 

deram mais atenção ao reconhecimento da profissão “trabalhadora rural” (DEERE, 

2004), como explicita-se na propositura da própria Marcha. O que não quer dizer, 

contudo, que o MST não tenha tido suas próprias contradições com relação às 

mulheres e à categoria gênero. 

Naquele momento já se circunscrevendo como a maior mobilização de 

mulheres do país, a Marcha das Margaridas foi capaz de mobilizar mulheres nas 

bases a partir de parcerias com organizações mistas e saídas criativas para 

angariação de fundos e mobilização. A realização de rifas, sorteios, venda de 

artesanatos e produtos da agricultura familiar até hoje são meios de arrecadação de 

recursos para custeio dessas mulheres para ida a Brasília, incluindo o próprio 

transporte nem sempre garantido pelas Federações. As Margaridas dão seus pulos. 

 De acordo com o documento, o primeiro ato público da Marcha das Margaridas 

foi realizado em frente ao Banco Central e denunciou a dívida externa e os acordos 

firmados entre o governo brasileiro e o Fundo Monetário Internacional enquanto 

promotores da desigualdade social e de gênero no Brasil.  

A primeira Marcha negociou acesso à linha de crédito por mulheres no 

Programa Nacional de Apoio e Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

redução da taxa de juros para o custeio agrícola, de 5,6% para 4% ao ano, a 

realização de oficinas nas diferentes instâncias no que tange ao gênero e 

desenvolvimento sustentável, visando potencializar e valorizar o trabalho das 

mulheres, manutenção da aposentadoria diferenciada para as trabalhadoras rurais 

aos 55 anos, a citar alguns.  
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O documento traz ainda que “a negociação é um processo contínuo de embate 

e de reafirmação das (...) propostas. O que for negociado nas instâncias nacionais 

deverá se traduzir em ações concretas na ponta, mudando a realidade local e a vida 

das mulheres trabalhadoras rurais” (CONTAG, 2000b, p. 09). Proposituras que aos 

poucos foram se delineando e alcançando mulheres em suas comunidades, processo 

plurifocal, contudo, que não se deu sem enfrentamentos cotidianos e variados.  

 A Marcha das Margaridas, então definida como “um grande processo de 

animação e mobilização das trabalhadoras rurais em todos os estados brasileiros, que 

busca contribuir para garantir e ampliar as conquistas das mulheres trabalhadoras 

rurais” (CONTAG, 2003a, p. 04), realizou a sua segunda edição em 2003, num cenário 

de grande êxodo rural e pouco acesso das mulheres trabalhadoras rurais à renda.  

Em 2003 também era o segundo ano de um mandato de esquerda na 

presidência da República, um governo apoiado e eleito pelos movimentos sociais. 

Eram muitas, portanto, as expectativas como consta no Texto-Base para Debates da 

2ª Marcha: “esperamos que o atual governo, eleito e respaldado pela maioria do povo 

brasileiro, assuma compromissos com esta nossa luta” (CONTAG, 2003a, p. 07).  

Entendia-se que o Estado brasileiro tinha uma dívida histórica com as mulheres 

a partir da efetivação de um modelo capitalista instalado com a Revolução Verde. 

Aponta o caminho da agroecologia, pois “é preciso que a sustentabilidade ambiental 

caminhe junto com a equidade de gênero” (CONTAG, 2003a, p. 20), afinal 

“desigualdades estão fundamentadas em aspectos culturais, estruturais e 

institucionais, tendo por base o modelo de família patriarcal e a divisão sexual do 

trabalho” (CONTAG, 2003a, p. 11). Sinaliza, portanto, as bases a serem superadas 

em prol de um projeto de agroecologia e de desenvolvimento sustentável mais filógino. 

O debate de gênero aparece a priori diluído dentro da proposta de desenvolvimento 

sustentável. Aos poucos, vemos esse diálogo se alterar ao longo da trajetória da 

Marcha; torna-se mais posicionado nas edições vindouras. 

A Marcha das Margaridas traz uma proposta, de fato, de uma nova relação com 

os bens naturais, acesso à terra e à educação. No seu texto-base, cuja finalidade era 

“subsidiar as rodas de conversas com os grupos de mulheres e orientar o debate 

político em torno dos temas prioritários” (CONTAG, 2003a, p. 04), vê-se o debate dos 

seguintes temas: acesso à terra; meio ambiente; salário-mínimo; saúde pública com 

assistência integral à mulher; violência sexista, que se seguem a 

propostas/estratégias concernentes ao trabalho interno com os respectivos temas.  
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Desse debate, sua pauta de reivindicações expressa o modelo de 

desenvolvimento e sociedade que se defende e que se articulou em torno dos 

seguintes eixos: a reforma agrária como estratégia para o desenvolvimento rural 

sustentável; meio ambiente – promover a sustentabilidade com a agroecologia e um 

novo padrão energético; por uma política nacional de valorização do salário-mínimo – 

uma política possível e necessária; saúde pública com assistência integral à mulher; 

contra a violência sexista e toda forma de discriminação e violência no campo; por 

uma educação do campo (CONTAG, 2003b).  

Além disso, de acordo com Sara Pimenta (2013): 

 
A Marcha das Margaridas, desde a sua primeira mobilização, em 
2000, além de apresentar pautas de reivindicações ao Estado, 
apresenta pautas internas, dirigidas ao próprio movimento sindical. 
Estas focalizam, dentre outros, o cumprimento das medidas que 
garantem o exercício sindical das mulheres, como a política de cotas 
e a garantia dos recursos materiais e não materiais, a formação 
política, o combate a todas as formas de violência e o funcionamento 
efetivo das comissões de ética (PIMENTA, 2013, p. 173).  

 

Da primeira para a segunda marcha percebe-se uma maior clareza do que 

fazer, para quê e por meio de que. No documento de avaliação desta edição, 

elaborada pela Comissão Nacional, os impactos da ação puderam ser sentidos no que 

diz respeito ao empoderamento das mulheres nos espaços de negociação das 

políticas públicas, na ampliação da capacidade de proposição e negociação dessas 

mesmas políticas, da demanda por maior integração e articulação das ações entre as 

diversas secretarias e instâncias da Contag e governo federal, além da ampliação da 

exigência de intervenções mais qualificadas (CONTAG, 2003c).  

Tendo reunido 50 mil mulheres em Brasília, a segunda versão da MM teve 

como lema 2003 razões para marchar por terra, água, salário, saúde e contra a 

violência. Sua construção levou em conta a experiência metodológica da Marcha de 

2000 e primou pela atualização dos temas, destacando propostas de políticas públicas 

a serem encaminhadas ao governo federal. Esse caráter de negociação é marca da 

Marcha das Margaridas.  
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Figura 03 – Cartaz da 2ª Marcha das Margaridas (2003)13 
 

 Da imagem, visualizamos a palavra “Marcha” grifada em letras maiúsculas 

numa alusão, pensamos, ao crescimento e fortalecimento da ação que aí já diz a que 

veio, descrevendo algumas de suas pautas, mas mantendo o mesmo subtítulo da 

edição anterior: razões para marchar.  

Importante destacar também que a logomarca da Marcha Mundial de Mulheres 

encontra-se revisitada – são Margaridas que dão as mãos envoltas a um objeto que 

lembra o sol. Das Margaridas irradia-se luz e se percebe mais uma vez a tentativa de 

elaboração de uma marca própria, importante e necessária na construção de um/a 

sujeito/a comum para o movimento.  

As cores se mantêm em verde, vermelho, amarelo e branco, com predomínio 

da primeira, em alusão à identidade institucional da Contag. Essa cor foi bastante 

presente nos estandartes e bandeiras do ato junto ao lilás e laranja da Marcha Mundial 

de Mulheres (e que remete ao próprio movimento feminista) e às diferentes 

margaridas estampadas, confeccionadas em roupas, chapéus e adereços. Aos 

poucos “a Marcha se tornava cada vez mais lilás” (SILVA, 2014, p. 10). 

Marcas que também apareceram em outros suportes, como músicas, 

essenciais nesse fazer-ser em marcha. Maria Dolores Mota (2006) entende as formas 

de dizer enquanto expressão de significações individuais e coletivas pelas quais se 

maquinam identificações. Para o caso das mulheres trabalhadoras rurais, localiza a 

veiculação de temas não coroados na tradição política dos sindicatos e espaços que 

se circunscrevem.  

                                                           
13 Disponível em: http://transformatoriomargaridas.org.br/?page_id=243. Acesso em: 10 nov. 2018.  

http://transformatoriomargaridas.org.br/?page_id=243
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Cantos e poesias aparecem como uma forma de militância, “constituindo uma 

linguagem específica mesclada às condições de vida, das lutas, emoções, 

religiosidade” (MOTA, 2006, p. 04), além de criar “um campo ético-político baseado 

numa linguagem comum e num mesmo simbolismo verbal que articula a construção 

de um sentimento de pertença” (MOTA, 2006, p. 06). Logo, são suportes 

indispensáveis na luta das Margaridas – e das mulheres trabalhadoras rurais desde 

longa data.  

Como nos traz Mota (2006), é comum o uso de poesias em reuniões, encontros, 

estudos, assembleias, iniciando ou finalizando trabalhos; muitas dessas poesias 

(geralmente em formato versos de cordel) relatam a dicotomia sofrimento/libertação, 

exaltando os encontros, a força e a coragem das participantes. Nem todos os poemas 

têm título, a linguagem apresenta poucas metáforas, mas anunciam a libertação e a 

vitória. Algumas músicas são feitas por assessores/as, colaboradores/as, como é o 

caso d’O Canto das Margaridas, o “hino” da Marcha: 

 
Olha Brasília está florida  

Estão chegando as decididas  
Olha Brasília está florida  

É o querer, é o querer das  
Margaridas 

 
Somos de todos os novelos  

De todo tipo de cabelo  
Grandes, miúdas, bem erguidas  

Somos nós as Margaridas 
 

Nós que vem sempre suando  
Este país alimentando  

Tamos aqui para relembrar  
Este país tem que mudar! 

 
Olha Brasília está florida...  

 
Água limpa sem privar  
Sede de todos acalmar 
Casa justa pra crescer 
Casa justa pra crescer 

Saúde antes de adoecer 
 

Terra sadia pra lucrar  
Canja na mesa no jantar  
Um mínimo para se ter  
Um mínimo para se ter  
Direito à paz e o prazer 
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E dentro e fora punição  
Pra quem abusa do bastão  

Do ser patrão, do ser machão  
Não pode não, não pode não  
Não pode não, não pode não! 

Olha Brasília está florida... 
 

É o querer, é o querer das Margaridas!  
É o querer, é o querer das Margaridas! 

(LOUCAS DE PEDRA LILÁS, 2003) 
 

 O Canto das Margaridas, de autoria de Loucas de Pedras Lilás, grupo de teatro 

feminista de Recife-PE, evoca a diversidade constitutiva das Margaridas, “de todos os 

novelos e tipos de cabelo”, que “decididas” constroem a agricultura familiar, 

produzindo ainda com pouca valorização. Dizem a que vem e o querem: para mudar 

com saúde de qualidade, moradia e terra para plantar.  

É o querer das Margaridas combatentes exigindo “punição pra quem abusa do 

bastão”. Nesse jogo metafórico, não deixam de reconhecer o privilégio do machismo 

e do poder do latifúndio. Não pode não, enfatizam. Brasília se flore para revelar o 

querer dessas Margaridas “grandes, miúdas e bem erguidas” que lá chegam com essa 

canção na ponta da língua. A música, suporte “que estimula e justifica a luta por meio 

de ordens ritmadas” (MOTA, 2006, p. 19); que evoca sentimentos de pertença, 

indignação e provoca-nos através do ouvir 

A terceira edição da Marcha, realizada em 2007, com o lema 2007 razões para 

marchar contra a fome, a pobreza e a violência sexista, levou 70 mil mulheres à 

Brasília mobilizadas em torno dos seguintes eixos: terra, água e agroecologia, 

segurança alimentar e nutricional e a construção da soberania alimentar, trabalho, 

renda e economia solidária, garantia de emprego e melhores condições de vida e 

trabalho das assalariadas, política de valorização do salário-mínimo, previdência 

social pública, universal e solidária, defesa da saúde pública e do SUS, educação do 

campo não sexista e combate à violência contra as mulheres.  

Retomou o título da marcha anterior, não sem atualizar, contudo, suas pautas, 

“reconhece os esforços do Governo Lula para superar as desigualdades sociais, com 

iniciativas para distribuição de renda e inclusão social, porém ainda insuficientes 

diante da realidade das mulheres trabalhadoras rurais” (CONTAG, 2007a, p. 02). 

Como se lê na Carta da Marcha das Margaridas, a reforma agrária aparece como 

condição primordial para a mudança de situação das mulheres trabalhadoras rurais e 
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para construção de um país justo, soberano, democrático e sustentável. Na mesma 

carta, lê-se:  

 
A Marcha das Margaridas acredita que outro país é possível, sem 
fome, sem pobreza, sem violência, se as mulheres trabalhadoras do 
campo e da cidade estiverem fortalecidas em sua autonomia e 
participação política. É preciso que as mulheres estejam efetivamente 
ocupando os espaços de poder e representação política, condição 
fundamental para fazer avançar a democracia e superar as 
desigualdades de gênero (CONTAG, 2007b, p. 02). 

 

 Da análise dos documentos dessa Marcha percebe-se uma proposição mais 

qualificada e enfática, com verbos no infinitivo, demarcando o que se espera do 

governo a partir da ação interseccionada de seus diferentes ministérios. 

Sara Pimenta (2013) pontua que as respectivas marchas de 2003, 2007 e 2011 

se deram já em contextos políticos mais favoráveis ao diálogo entre movimentos 

sociais e governo federal se comparadas com a marcha pioneira. De acordo com a 

autora: 

 
Isso se comprova pela crescente participação das mulheres em mesas 
de diálogos e em negociações no âmbito do executivo e legislativo e, 
de forma mais permanente, na esfera pública, em conselhos, comitês, 
conferências e fóruns, expressando a forte articulação entre 
democracia participativa e o exercício da cidadania política e social 
(PIMENTA, 2013, p. 165).  

 

Em um exercício comparativo entre as três primeiras marchas, a de 2000 e a 

de 2003 vincularam-se à reivindicação de políticas públicas como crédito, assistência 

técnica, educação, combate à violência e outros. Essas reinvindicações foram se 

tornando mais específicas, mais pontuais a cada edição. A marcha de 2007 

apresentou novos conteúdos (explícitos), dentre estes a agroecologia e o 

empoderamento das mulheres (SILVA, 2008).  

Importa dizer que o processo de construção dessa Marcha destacou a 

importância de nomear as mulheres trabalhadoras enquanto do campo e da floresta, 

tratando-se, portanto, de uma categoria política negociada (AGUIAR, 2015). Essa 

nomeação aparece de forma tímida, tendo ganhado mais substancialidade na Marcha 

de 2011. É nesse sentido que concordo com Aguiar quando entende que 

 
O espaço conformado pela Marcha das Margaridas pode ser 
percebido também como um “entre-lugar”: um espaço de negociação, 
contato, interação, diálogo e articulação onde diferentes grupos, de 
natureza político-cultural e social diversa, convivem e negociam a sua 



94 

existência; um espaço fronteiriço, situado entre as várias designações 
de identidades (AGUIAR, 2015, p. 13).  

 
 

 
 

Figura 04 – Cartaz da 3ª Marcha das Margaridas (2007)14 
 

 Do cartaz vê-se que a Marcha passou a ser realizada em dois dias, o que 

representou a realização de uma programação mais ampla. O primeiro dia do evento 

foi reservado à realização de uma feira, em que as mulheres puderam exibir suas 

produções agrícolas e realizar troca de sementes. O segundo dia foi reservado ao ato 

em si e à apresentação da pauta de reivindicação ao governo (CAMARGO, 2006). 

Vemos também a menção às organizações parceiras, a saída de algumas com 

relação à Marcha de 2003 e a entrada de outras. A Marcha Mundial de Mulheres, por 

exemplo, deslocou-se da condição de apoio para a de parceria. O MAMA (Movimento 

Articulado de Mulheres da Amazônia), Rede LAC (Rede de Mulheres Rurais da 

América Latina e Caribe) e COPROFAM (então chamada Confederação das 

Organizações dos Produtores Familiares do Mercosul), estas de âmbito internacional, 

se somaram às parcerias. 

De acordo com Aguiar (2015), essa relação das organizações com a Marcha 

representa um campo flexível, híbrido, constituído a partir de muitas posicionalidades 

e tensões por meio de uma tentativa de articulação na construção da Marcha. Silva 

(2008) pergunta como se dá o equilíbrio de relações de poder a partir dessas 

                                                           
14 Disponível em: http://transformatoriomargaridas.org.br/?page_id=243. Acesso em: 10 nov. 2018. 

http://transformatoriomargaridas.org.br/?page_id=243
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configurações. A Contag, organização central nessa construção, é a coordenação 

executiva dentro de uma Comissão Nacional da Marcha. Até que ponto a fala da 

Contag representa a MM? Essas relações, bem como a disposição das demais 

organizações nesse campo, conferem até certo ponto uma autonomia relativa e 

parcial às Margaridas. 

O documento de avaliação da terceira Marcha pontua que o contexto de sua 

realização incitou desafios, mas também novas aberturas. Traz já haver um 

“reconhecimento geral do investimento em políticas públicas para mulheres nos 

últimos anos” (CONTAG, 2007c, p. 01). Para tanto, esse alcance ainda era insuficiente 

e por isso era necessário continuar cavando “possibilidades concretas de se avançar 

no diálogo político orientado por uma leitura feminista das questões sociais e do 

mundo rural” (CONTAG, 2007c, p. 01).  

No ato de encerramento da Marcha, a coordenadora da Comissão de Mulheres 

da Contag e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, se referiu ao processo de 

preparação da Marcha e às suas dificuldades que passam pela sustentabilidade 

econômica e machismo presentes inclusive nas instâncias sindicais: “é preciso ter 

muita coragem para fazer uma Marcha como esta. Em cada cantinho deste Brasil nós 

tivemos de vender bolos, camisetas, cabritos, vaquinhas, bordar chapéu, fazer ações 

entre as mulheres” (FORO, 2007 apud FETRAECE, 2008).  

Neste sentido, ir a Brasília é uma ação planejada desde muito antes, 

envolvendo as bases nos processos de mobilização e formação nas comunidades, 

municípios e estados. É um processo que começa ao fim da Marcha anterior. A 

Marcha é, então, um processo contínuo.  

De acordo com a ex-coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais, e então secretaria de organização e formação sindical, 

Raimunda de Mascena, ou Raimundinha, como é mais conhecida, “em 2000, as 

mulheres que vieram para a marcha tinham mais medo. E, agora, em 2007, você 

percebe as mulheres destemidas. Elas têm na Marcha um pertencimento de todas” 

(MASCENA, 2007 apud FETRAECE, 2008).  

Berenice Silva (2008) não nomeia as sujeitas da Marcha enquanto Margaridas. 

Segundo a autora, esse é um reconhecimento pouco presente nas falas das mulheres. 

Intensidade que parece chegar nas edições futuras. As Margaridas vão se forjando no 

marchar. 
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Num contexto em que o simples ato de caminhar como propulsor de 

deslocamento pode ser considerado perda de tempo, em que os corpos pouco se 

encontram no mundo, pois cada dia mais confinados, “caminhar é um ato subversivo, 

uma rota panorâmica que cruza uma paisagem semiabandonada de ideias e 

experiências” (SOLNIT, 2016, p. 33). É caminhando para fora dos seus domínios e 

das respostas às demandas dos maridos, filhos, da casa, que as Margaridas passam 

praticamente uma semana a cada quatro anos, centradas em si, nos seus passos e 

no que almejam.  

Nesse sentido, marchar, um caminhar intencionado, nada despretensioso, é 

estar no mundo enquanto fonte de ação, um corpo no mundo dizendo a que veio. 

Corpos de mulheres atravessadas por marcadores sociais os mais diversos, pelas 

marcas do sol, corpos sofridos em vista do (ainda) pouco acesso a lazer, saúde e boas 

condições de trabalho, corpos historicamente privados do acesso ao público, e, 

portanto, da cidadania. Corpos, contudo, que não deixam de sorrir e se adornar com 

flores, cores, e acima de tudo esperança. 

Como expressão pública, o marchar alude a um caminhar organizado, 

geralmente coletivo, com algum fim. Em marcha o movimento do corpo torna-se 

discurso; é representação e simbolismo. Segundo Solnit (2016): 

 
As marchas públicas misturam a linguagem da peregrinação, na qual 
se caminha para demonstrar devoção, com o piquete de uma greve [à 
moda norte-americana], no qual se demonstra a força de um grupo e 
a própria persistência andando-se o tempo todo, e com a festa, na qual 
as fronteiras entre desconhecidos desaparecem. Caminhar 
transforma-se em testemunho (SOLNIT, 2016, p. 360).  

 

Estudando a Marcha Nacional dos Sem-Terra, realizada em 1997, Christine 

Chaves (2000) elucida o caráter de mescla entre religião e política como característica 

do Movimento Sem Terra enquanto ator social. As romarias marchando em direção 

aos espaços sagrados “converteram-se em marchas rumo aos centros de poder 

político, reivindicando direitos que cumpre ao Estado fazer valer” (CHAVES, 2000, p. 

22). Nesse sentido, as tradições religiosas populares são ressignificadas pelo MST ao 

passo que adquiriram características próprias, como foi/é o caso da realização das 

Romarias da Terra, rituais político-religiosos cuja origem se deu a partir das 

Comunidades Eclesiais de Base na década de 1980 (NOVAES, 1997).  

A Marcha Nacional dos Sem-Terra é analisada pela autora enquanto um ritual 

de longa duração, marcado por uma caminhada de mais de dois meses que percorreu 
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a pé vários estados do Brasil. Tendo sido constituída por três colunas que partiram 

das cidades de São Paulo-SP, Governador Valadares-RJ e Cuiabá-MT, sua 

culminância deu-se em Brasília em 17 de abril de 2000, data significativa pois alusiva 

a um ano do Massacre de Eldorado dos Carajás, episódio em que 19 trabalhadores 

rurais sem-terra foram assassinados pela Polícia Militar no sudeste do Pará.  

Os trabalhadores faziam uma caminhada até a cidade de Belém em protesto 

contra a demora na reforma agrária no local, quando foram impedidos pela polícia de 

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

identificação nas fardas – foram destacados para interromper a caminhada, o que 

levou a uma ação repressiva extremamente violenta e à morte dos trabalhadores.   

Associada ao Êxodo e à Vida Sacra, a Marcha Nacional tinha uma cruz à 

dianteira e contou com o apoio da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), tendo conseguido respaldo por onde passava, não sem críticas, contudo, de 

algumas instâncias como a Contag. A imagem de peregrinos em jornada sacrificial 

rumo a Brasília aludia, segundo a etnografia de Chaves (2000), a um processo de 

sacralização, porquanto “apenas dessa forma ela poderia tornar-se fonte potencial de 

subversão consentida da norma” (CHAVES, 2000, p. 204).  

 Diferente da Marcha das Margaridas em objetivos e em sua execução, a 

Marcha Nacional dos Sem-Terra enquanto ritual de longa duração, representou a 

culminância de construções coletivas feitas durante dois meses e que desembocaram 

em uma ação maior, processo fruto de uma elaboração própria do MST. O ápice dessa 

Marcha foi o encontro das três colunas em Brasília, em um dia de luto, mas também 

de luta para os movimentos sociais do campo. 

Importa mencionar que a realização de atividades em datas alusivas a mortes 

ocasionadas em conflitos no campo, quando geralmente seus feitores seguiram 

impunes, é uma marca dessas duas marchas: a primeira, tendo tido suas três 

primeiras edições realizadas no mês de agosto e depois passando a se realizar no dia 

13 de agosto, em homenagem ao dia de sepultamento de Margarida Alves, líder 

assassinada em 1983, hoje instituído como dia nacional de luta contra a violência no 

campo; a segunda em alusão ao truculento massacre ocorrido no Pará.  

De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), que realiza pesquisas 

sobre conflitos no campo em âmbito nacional desde a década de 1980, o ano de 2019 

registrou o maior número de conflitos da década, sendo a maior parte deles por terra, 

elucidando a (ainda) extrema desigualdade no acesso a esta no Brasil (CPT, 2020). 



98 

Não à toa essas duas marchas trouxeram e ainda traz (para o caso da Marcha das 

Margaridas) o mote da reforma agrária como elemento de justiça social no país.  

A simbologia em datas faz parte da mística desses movimentos, como o chapéu 

de palha, a bandeira, a inspiração em mulheres como Margarida Alves. A mística, 

entendida como a própria experiência, a expressão simbólica da/na luta, emoção e 

sentimento, é também as representações que abrem ou fecham encontros, eventos, 

reuniões e as próprias marchas (MEZADRI et al, 2020b). Geralmente esses atos 

reúnem vários desses elementos e seu objetivo gira em torno de manter aceso o 

espírito de luta, passando pela dimensão da sensibilidade.  

Ao atuarem no coletivo marchando essas mulheres transpõem o espaço de 

suas casas, sítios e ambiente familiar para se expressarem como seres sociais e 

políticos. Em crítica ao modelo civilizatório em voga e em denúncia à crescente 

violência no campo – que atinge principalmente suas vidas – se articulam e 

(re)harmonizam suas cosmovisões, 

 
Fortalecem seus rituais, festividades, saberes, sabores, ritmos, cores, 
musicalidade, dança, gerando comunidades transterritoriais e novas 
relações sociais, em que se realizam trocas de sementes, de receitas 
alimentares e medicinais, de sabores e saberes que motivam novas 
sociabilidades e se misturam ao debate político sobre agronegócio, 
monocultura, natureza destruída, uso de agrotóxicos, neoliberalismo, 
internacionalização do capital, alimentos transgênicos, reforma 
agrária, direitos humanos, alimentos saudáveis, relações de gênero e 
projeto popular para o país (ESMERALDO, 2014, p. 262). 

 

“Participando e sem medo de ser mulher”, como entoa uma canção de Zé Pinto 

(s/d), essas mulheres em respeito às que as antecederam, potencializam suas 

experiências históricas e resistindo fazem ecoar suas vozes desde grandes lonjuras, 

pois habitam os diferentes recantos do país. “A partir de suas múltiplas identidades, 

não se conformam com o destino ‘injusto e amargo’ reservado a elas no patriarcado” 

(SILIPRANDI, 2015, p. 338).  

Além das edições supracitadas, as Jornadas das Margaridas também integram 

as atividades da Marcha. Consistem em uma série de atividades da agenda da MM, 

que retomam seu caráter de ação estratégica permanente. A Jornada de 2008, 

realizada em homenagem aos 25 anos de morte de Margarida Alves, realizou algumas 

atividades como o Seminário Nacional Mulher: participação, poder e democracia, além 

de ter participado de audiências com ministros. Essa jornada teve a perspectiva de 

monitorar e atualizar a pauta da Marcha de 2007 (CONTAG, 2008).  
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A Jornada das Margaridas 2009 contou com a realização do Seminário 

Nacional Protagonismo das Mulheres nos Territórios Rurais, de caráter político, 

formativo, propositivo e de monitoramento e avaliação das políticas públicas para as 

trabalhadoras rurais (CONTAG, 2009), além de ter marcado presença no II Grito da 

Terra Nordeste, ocorrido em Natal-RN quando na ocasião o governo federal, em 

parceria com o governo estadual do Rio Grande do Norte, assinou o Pacto Nacional 

pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, importante conquista das 

Margaridas.  

 

3.2 “Com coragem e aguerridas nesta luta, companheiras vão marchando sem 

parar” 

 

Já a quarta edição da MM teve como lema 2011 razões para marchar por 

desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade, alterando 

o slogan que vinha sendo lapidado desde a Marcha de 2000, e contou com a 

participação de quase 100 mil mulheres. Importante destacar que essa marcha foi a 

primeira realizada durante o mandato de Dilma Rousseff, primeira mulher presidenta 

do Brasil, e sob o mandato de Agnelo Queiroz como governador do Distrito Federal, 

ambos eleitos pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Esses elementos são importantes 

para perceber a relação da própria Marcha com o Estado.  

Como enfatizado, a Marcha é um processo. Conforme Aguiar (2015), esse 

processo pode ser sistematizado em três etapas: preparação da marcha, momento 

ritual e pós-marcha. O primeiro momento se inicia geralmente no ano anterior à 

realização do ato e envolve a formação política das mulheres, bem como o 

planejamento, viabilização de recursos e infraestrutura necessária à sua realização. 

É, também, o momento de definição de objetivos, construção de materiais de 

divulgação, pauta e organização política.  

O segundo momento é a realização da Marcha enquanto ato, em que as 

mulheres se alojam em Brasília, se encontram e marcham, mas não só isso, pois esse 

momento também é marcado pela realização de oficinas, plenárias e atividades 

culturais, além da própria cerimônia de abertura e ato de encerramento e de místicas, 

que abrem e/ou fecham esses encontros. O terceiro momento é marcado pelo balanço 

e avaliação. Está relacionado com o acordo dos pontos negociados e o monitoramento 
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dessas ações junto aos poderes públicos. Essa sistemática, contudo, não isenta o 

caráter permanente da ação, por vezes assumindo até uma institucionalidade própria. 

Aguiar (2015) ainda nos atenta para o caráter específico que a Marcha de 2011 

adquiriu pela rede de relações envolvendo parceiros, apoiadores, patrocinadores e o 

próprio Estado, o que “lhe imprime um caráter específico como movimento, ao se 

configurar como um campo político de atuação híbrido, que congrega atores com 

formatos institucionais e ações bastante variadas” (AGUIAR, 2015, p. 210).  

Atuaram como parceiras da Marcha 2011 as seguintes organizações: Conselho 

Nacional das Populações Extrativistas (CNS); Movimento da Mulher Trabalhadora 

Rural do Nordeste (MMTR-NE); Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco 

Babaçu (MIQCB); Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia (MAMA); 

Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB); Marcha Mundial das Mulheres (MMM); 

União Brasileira de Mulheres (UBM); Central Única dos Trabalhadores (CUT); Central 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB); Rede de Mulheres Rurais da 

América Latina e Caribe (Rede LAC); Confederação de Organizações de Produtores 

Familiares Campesinos e Indígenas do Mercosul Ampliado (COPROFAM).  

Lembramos, contudo, que o campo político da Marcha é móvel, as 

organizações entram e saem da condição de parceiras nesse macrocampo. A 

construção das pautas se dá a partir do diálogo dessas entidades no nível de uma 

comissão ampliada efetiva a partir dessa edição, coordenada pela Secretaria de 

Mulheres da Contag, com representações estaduais e regionais. Essas organizações 

não estão localizadas unicamente no âmbito da atuação nos territórios rurais, 

extrapolam essa macroterritorialidade como é o caso da MAMA, UBM, AMB e MMM 

(AGUIAR, 2015).  

De acordo com Aguiar (2015), a atuação dessas parceiras acaba por trazer a 

qualificação de debates presentes na pauta de reivindicação da Marcha, 

principalmente temas da agenda feminista, gerando um diálogo (não sem tensões) 

com o movimento sindical. Essas parcerias envolvem muitas negociações, cujo papel 

maior é colaborar nesse processo de construção. 

Como consta em sua pauta política, “a Marcha das Margaridas, em sua 4ª 

edição, revela sua abrangência política, de caráter feminista, ao abraçar os desafios 

que a conjuntura atual apresenta para todas as mulheres trabalhadoras do Brasil, 

especialmente do campo e da floresta” (CONTAG, 2011a, p. 02). O que, de acordo 

com Pimenta (2013), “guardou tensões próprias às mobilidades identitárias, 
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principalmente por deslocar a identidade de mulher trabalhadora rural, consolidada no 

âmbito do movimento sindical” (PIMENTA, 2013, p. 165). 

Os sete eixos temáticos se apresentaram distribuídos agregando temas afins, 

sendo eles: 1) Biodiversidade e Democratização dos Recursos Naturais; 2) Terra, 

Água e Agroecologia; 3) Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional; 4) Autonomia 

Econômica, Trabalho e Renda; 5) Educação Não Sexista, Sexualidade e Violência; 6) 

Saúde e Direitos Reprodutivos; 7) Democracia, poder e participação política. A pauta 

é apresentada com verbos no infinitivo (criar, garantir, assegurar), articulando medidas 

a serem garantidas de acordo com as reinvindicações postuladas.  

 

 
 

Figura 05 – Cartaz da 4ª Marcha das Margaridas (2011)15 
 

O conjunto das peças de divulgação aparece feito com capricho, demonstrando 

mais cuidado, talvez pela própria consolidação da ação. Do cartaz acima vemos a 

grafia do título “Marcha das Margaridas 2011” em fonte próxima à da logomarca da 

Marcha Mundial de Mulheres, lembrando uma escrita à mão. Do lema, dois elementos 

merecem destaque: a inclusão dos termos igualdade e liberdade e sua escrita por 

extenso. O mesmo perfil de gravura com cores em que o lilás é predominante e traços 

que também remetem ao fazer artesanal, à mão, também está presente nos cartazes 

das marchas subsequentes. Uma linha diagonal separa o território de proveniência 

dessas mulheres e o espaço do marchar. Elas seguem nesse entre-lugar ou nesse 

lugar entre o campo e a luta. 

                                                           
15 Disponível em: http://transformatoriomargaridas.org.br/?page_id=243. Acesso em: 10 nov. 2018. 

http://transformatoriomargaridas.org.br/?page_id=243
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Vemos Margaridas com diferentes feições e até alguns homens, que não 

deixam de ser estar presente nas Marchas, motivo de crítica para algumas delas, 

conforme observado na pesquisa de campo de Aguiar (2015) referente à Marcha de 

2011 e na nossa pesquisa de campo referente à Marcha de 2019. 

O Caderno de textos para estudos e debates aparece de forma mais didática 

que os textos-base das marchas anteriores, contando inclusive com glossário após 

cada texto a fim de explicar termos relativos a cada eixo, além de quadros (CONTAG, 

2011b). Esses materiais são distribuídos com as mulheres da base em encontros de 

preparação e formação realizados nos estados e municípios, revelando também o 

caráter pedagógico da Marcha.  

Durante a 4ª Marcha o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

realizou uma pesquisa denominada Perfil socioeconômico e condições de vida das 

mulheres trabalhadoras do campo e da floresta, que contou com o mapeamento de 

611 questionários completos que revelaram que um grande número de mulheres 

entrevistadas procedia do Nordeste e Norte, regiões com maior concentração de 

mulheres trabalhadoras rurais. Mais da metade das Margaridas entrevistadas (56,7%) 

tinham entre 33 e 54 anos; menos de 25% delas estavam dentro da faixa etária de 15 

a 32 anos e 19% tinham mais de 55 anos (IPEA, 2013).  

A pesquisa revelou que das mulheres entrevistadas, mais de 75% se 

declararam negras16. Com relação ao estado civil, as mulheres casadas e em união 

estável somaram 61% do total. A pesquisa também revelou “que pelo menos um em 

cada cinco domicílios investigados pela pesquisa é monoparental feminino e que, 

presumivelmente, recai sobre essas mulheres uma carga maior de trabalho doméstico 

e de cuidados, além do próprio trabalho na produção” (IPEA, 2013, p. 13).  

Com relação à escolaridade, quase 15% delas não chegou a concluir o Ensino 

Fundamental I (até o 5º ano) ou nunca frequentou escola, demonstrando a ainda 

precária situação educacional das populações do campo, com particular ênfase das 

mulheres, e da dificuldade de acesso à educação universal e de qualidade garantida 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996.  

                                                           
16 Importa dizer que é significativa a identificação das Margaridas como negras e a participação 
politizada destas através de grupos organizados, muito embora nas entrevistas realizadas nessa 
pesquisa, não tenha percebido esse elemento nitidamente presente nas falas das mulheres. No caso 
da Paraíba, a Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia vem se aproximando recentemente 
do debate racial, principalmente a partir de sua décima edição, realizada em 2019.  
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Os dados também revelaram um fluxo migratório na contramão do êxodo rural. 

Das mulheres que disseram já ter mudado de domicílio (64% do total), somente 20,2% 

delas migraram para o meio urbano, o que nos “permite pensar o rural como espaço 

de atração e não apenas de repulsão da população” (IPEA, 2013, p. 19). Acredito que 

isso foi possível em vista dos processos de formação e mobilização pelos quais 

passaram muitas dessas mulheres, muitas sindicalizadas, permitindo enxergarem o 

meio rural para além de discursos que o caracterizam como atrasado e sem valor ao 

passo que o urbano é discursivamente construído como espaço do progresso, da 

razão e do futuro (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011).  

O primeiro mandato de uma presidente mulher gerou entusiasmo visto como 

um momento “de oportunidade política importante para (...) a agenda de criação de 

oportunidades e de enfrentamento às desigualdades em todos os seus aspectos” 

(FORO, 2011 apud CONTAG, 2011c) (Informação Verbal), como falou a 

coordenadora da Marcha, Carmen Foro, em vídeo de chamada geral da Marcha.  

 
Nós queremos dialogar com a sociedade, com o governo, com o 
Congresso Nacional e dizer que o Brasil que nós queremos é um Brasil 
que tenha igualdade para as mulheres, que tenha desenvolvimento 
econômico, mas que tenha uma perspectiva social e a perspectiva 
ambiental centrado nessa articulação do desenvolvimento que nós 
queremos para nós agora e para os nossos filhos no futuro (FORO, 
2011 apud CONTAG, 2011c) (Informação verbal).  

 

 Assim, olhando para o presente, mas também para o futuro, para si e para suas 

descendências, a Marcha se construiu como um lugar de crítica, denúncia, mas 

também de propositura e diálogo de pautas que passam pelos âmbitos social, 

econômico, político e ambiental que entrelaçam a vida das mulheres, mas não se 

encerra nisso: a MM propõe um modelo de sociedade mais fraterno e libertário a ser 

efetivado pelo Estado e a sociedade em conexão. Fala que foi reforçada por Carmen 

Foro na cerimônia de abertura do evento: 

 
Foram muitos pastéis vendidos, foram muitos panos bordados, foram 
muitas rifas vendidas, foram muitas festas que nós fizemos para 
chegar até aqui para que pudéssemos trazer uma plataforma política 
que não diz respeito apenas ao nosso umbigo de trabalhadora do 
campo e da floresta, mas diz respeito a uma plataforma de 
desenvolvimento do nosso país (FORO, 2011 apud GLOBO, 2011) 
(Informação verbal).  

 

 À coordenadora geral da Marcha, secretaria de mulheres da Contag, cabe a 

mediação do diálogo entre as diferentes vozes que compõem esse processo de 
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elaboração compromissado com um projeto de sociedade mais humano e mais 

fraterno. Nisso, contudo, o perigo da personificação de um processo de construção 

coletiva.  

Aguiar (2015) defende que cada marcha adquire a marca de sua coordenação 

no modo de manejar o percurso, de angariar fundos, bem como de projetar uma 

persona identificada com as mulheres: em sua maior parte trabalhadoras, mães, 

casadas ou em união estável, provenientes do Norte ou Nordeste do país, como os 

dados nos permitiram antever. Talvez isso justifique a escolha de lideranças sindicais 

dos estados do Ceará, Pará, Rondônia e Piauí, respectivamente, a coordenar as seis 

edições da Marcha.  

 Na realização da Marcha também é comum a participação de parlamentares 

do campo da esquerda, alguns que compõem a mesa da cerimônia de abertura, o 

palanque do ato de encerramento ou atividades realizadas dentro da programação do 

evento. É o caso da deputada federal Erika Kokay (PT-DF), que marcou presença em 

todas as edições e que trouxe uma fala bastante poética (marca de seus discursos 

públicos) acerca da Marcha: 

  
É uma marcha que lembra que a gente tem fome de pão, mas que a 
gente tem fome de beleza também, que é uma marcha que tem uma 
estética da vida, em defesa da vida. São mulheres de todas as partes 
do Brasil, de todos os cantos que tecem essa marcha, ela é construída 
em cada local, no munícipio, no estado, são mulheres que saem em 
busca de recursos e que batem a porta de governos, batem a porta de 
Parlamentos, a porta da vizinha e vão construindo; mulheres que 
representam outras mulheres, mulheres que estão aqui porque um 
grupo de mulheres foi solidário e conseguiu recursos para que essas 
mulheres que aqui estão pudessem representá-las. Não representa 
somente as mulheres que ficaram, representa as mulheres que já 
foram, as mulheres que nunca conseguiram falar, que não 
conseguiram falar das marcas da violência, que nunca conseguiram 
falar e se colocar como sujeito de seu corpo, de sua história, de sua 
vida, são mulheres que se foram e mulheres que hoje são 
representadas por essas margaridas (...). São mulheres que têm a 
possibilidade de carregar a vida no ventre, mas carregam a vida nos 
pés e deixam a marca dessa vida no Planalto Central, na capital da 
República (KOKAY, 2011) (Informação verbal).  
 

 A fala da deputada ressalta o caráter de construção processual que tem por 

marca a solidariedade entre as mulheres e um objetivo muito claro: as Margaridas 

lutam por direitos e cobram posturas eficazes por parte de nossos representantes. 

Evocando o caráter estético, entendo que a Marcha das Margaridas se faz a muitas 
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mãos, sendo muitas as relações em jogo, mas também seus alcances, enlaces, 

conquistas e desafios.  

 Desafios na própria operacionalização do processo, na acolhida e alojamento 

de 100 mil mulheres em Brasília. Penha Batista, agricultora familiar do Sítio Videl, 

município de Solânea-PB, foi uma das mulheres que foram conosco à 6ª Marcha, 

realizada em 2019; ela, que já tinha participado das duas marchas anteriores, relatou: 

 
A primeira Marcha que eu participei foi em 2011. O Sindicato me 
convidou, mas aí era uma conjuntura diferente e nós vínhamos 
participar sem medo algum, só da estrada, da ida e volta, o perigo que 
é a viagem, mas lá no evento a gente não tinha receio nenhum. Em 
2011 foi assim um momento meio difícil porque a logística da Marcha, 
a primeira que eu participei fiquei pensando “se me convidarem não 
vou mais participar da segunda”, por conta da logística assim de tomar 
banho frio, gelado, aquele tumulto de gente e tal, mas daí quando 
chegou 2015 que me convidaram eu nem pensei duas vezes, vou de 
novo. E lá a gente sabia que estávamos num governo que era 
favorável à realização da Marcha, tinha toda uma conjuntura que era 
favorável. 2015 superou a de 2011, a logística principalmente, nós 
ficamos alojados no Mané Garrincha e superou 2011 (BATISTA, 2019) 
(Informação verbal). 

 

 Penha deixa transparecer os anseios do presente vivenciado quando da ida de 

2019 e comenta com relação à hospedagem nas Marchas de 2011 e 2015. Na primeira 

ficaram alojadas no Pavilhão do Parque da Cidade, na segunda no Estádio Mané 

Garrincha. Mesmo com as dificuldades e desconforto – para quem pegou a estrada 

por três dias vinda do interior da Paraíba – Penha não deixou de continuar participando 

da Marcha.  

Como ela, muitas mulheres me relataram que “quem vai uma vez não deixa de 

ir” (SOBREIRA, 2019, s/p). Penha também não deixou de destacar a importância de 

ter ouvido o pronunciamento de Dilma, ela uma presidenta Margarida, como destacou 

em seu discurso no ato de encerramento da Marcha seguinte.  

A presidenta destacou apoio e disposição “para continuar o diálogo e ampliar o 

atendimento às justas reinvindicações das mulheres trabalhadoras, essas guerreiras 

chamadas de uma forma tão singela, mas tão forte, de margaridas” (BRASIL, 2011) 

(Informação verbal). Valendo-se estrategicamente da ideia de mulher guerreira para 

caracterizá-las, entregou o caderno de respostas do governo federal à pauta da 
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Marcha anunciando alguns mecanismos, equipamentos e programas a serem 

implementados a partir daquele momento17. 

Dando continuidade às Jornadas das Margaridas, em 2012 a Marcha realizou 

o Seminário Nacional Democracia, Poder e Participação Política, destinado a 

mulheres dirigentes sindicais e representações de organizações parceiras (CONTAG, 

2012), além de sua coordenação ter participado de audiências com os ministros 

Gilberto Carvalho (Secretaria Geral da Presidência da República), Pepe Vargas 

(Desenvolvimento Agrário), Tereza Campello (Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome), e representantes da Secretaria de Políticas para as Mulheres e dos Ministérios 

da Educação, Saúde e Meio Ambiente, além do presidente do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra), Carlos Guedes, com o fito de continuar a 

negociação dos pontos pendentes da pauta da Marcha das Margaridas com o governo 

federal (CTB, 2012).  

Em 2012 foi entregue a elas também um caderno de respostas com pontos 

prioritários18. As Jornadas representam um momento de planejamento e avaliação 

entre marchas. É quando as Margaridas olham para a colheita e planejam a nova 

semeadura. 

  

3.3 “As correntes e a mordaça já rompemos e de mãos dadas seguiremos todas 

nós” 

 

A 5ª edição da Marcha das Margaridas (2015) realizou-se em um contexto de 

profundas bipolarizações e misoginia explícita que acabaram por desembocar no 

impeachment da presidenta Dilma em 2016, deslegitimada (com forte protagonismo 

da mídia) para legitimar o golpe parlamentar. “Tal caminho de deslegitimação, porém, 

precedeu o processo da crise e do impeachment e ocorreu mesclado com outras 

dimensões da crise política em si” (ARAÚJO, 2018, p. 34) e da própria dimensão de 

gênero em uma “articulação escusa para retirada da primeira mulher presidenta” 

(GOMES, 2018, p. 150).  

                                                           
17 Mais à frente, na quarta sessão deste capítulo, discutiremos as conquistas das Margaridas nessa 
trajetória. 
18 As listagens de reivindicações das edições da Marcha das Margaridas e o processo de 
implementação e pactuação pelo governo federal podem ser conferidos ao final desse texto, na seção 
de Apêndices. 
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De 2011 a 2016 o Brasil foi governado por uma presidente mulher e contou com 

uma maior presença de mulheres nos ministérios, além de ter havido o fortalecimento 

de órgãos como a Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) com a chefia de uma 

ministra ligada ao movimento feminista e o aumento do orçamento da pasta (RUBIM; 

ARGOLO, 2018).  

A Marcha se posicionou diante do cenário que se delineava, marcado por 

manifestações pró e contra o impeachment, já anunciado, como a ocorrida no dia de 

13 de março de 2015, elucidando a importância da presença e posição dos 

movimentos sociais nesse “combate”: 

 
A conjuntura que se desenha pós-eleições exige que as Margaridas 
assumam a mesma postura que lhes exigiu coragem e ousadia para 
reconduzir Dilma Rousseff à Presidência da República, contra a 
candidatura apoiada massivamente pelos setores conservadores. 
Findada as eleições, entendemos que devemos seguir na luta nos 
afirmando neste momento de disputas como sujeitos de direitos e 
sujeitos políticos a fim de garantir reformas políticas capazes de 
proporcionar mudanças em estruturas históricas que ainda sustentam 
as desigualdades e a discriminação no Brasil. (...) Para seguir nesta 
direção, entendemos que a atuação dos Movimentos Sociais é 
decisiva nas disputas. Precisamos enfrentar muitos ódios e 
preconceitos que têm protagonizado a disputa de classes. O exemplo 
de força e coragem de nossa companheira à frente do comando de 
nosso País nos dá força para lutar. Lutaremos para que o resultado 
das urnas seja respeitado! Para isso, conclamamos todas as 
companheiras e companheiros a participem dos atos programados 
para o dia 13 de março, em todos os estados, quando fortaleceremos 
a unidade das mulheres e da classe trabalhadora, e reafirmaremos o 
nosso desejo de construir um novo modelo de desenvolvimento mais 
democrático, justo e igualitário, que reconheça a importância das 
mulheres na sua construção (CONTAG, 2015b).   

 

 Em nota pública, a Marcha das Margaridas destacou os desafios do cenário 

que pedia atuações pontuais: era preciso hastear mais alto a bandeira da democracia. 

Nesse sentido, ao lema da Marcha de 2011 foi somada a luta por democracia, a de 

2015 ficando Margaridas seguem em marcha por desenvolvimento sustentável com 

democracia, justiça, autonomia, igualdade e liberdade.  

 “A Marcha sabe de que lado está”, afirmou Alessandra Lunas, coordenadora 

da edição, na cerimônia de abertura da 5ª Marcha (LUNAS, 2015 apud CONTAG, 

2015b), que contou, dentre outras presenças, com a da presidenta Dilma, da ministra 

Eleonora Menicucci e do ex-presidente Lula. Essa posição explícita foi marca da 

Marcha de 2015, sempre evocando um passado de glórias vivificadas dos últimos 

mandatos presidenciais sobretudo no âmbito das políticas de transferência de renda, 
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que desembocou na melhoria das condições de vida de parte significativa da 

população – a partir do que as Margaridas se identificavam. Lunas trouxe um histórico 

da Marcha, tendo ressaltado o apoio da Marcha ao governo do PT, pelo 

posicionamento dos governos Lula e Dilma no campo da esquerda (mesmo que 

marcado por contradições visíveis no campo da governabilidade), as conquistas, 

denunciado o cenário retrógrado e reforçado o projeto que defendem: 

 
Comemorar essa força e unidade das mulheres que ousam construir 
essa marcha porque é com muita ousadia... Porque desde os nossos 
sindicatos, desde as nossas organizações, eu tenho certeza que 
muitas tiveram que travar um embate também para dentro para dizer 
que era possível chegar aqui com essa quantidade de mulheres e 
também com a sociedade que queremos dialogar, com a conjuntura 
nesse momento. É vergonhoso para nós ver essa ação orquestrada 
do Congresso Nacional em torno dos planos de educação, que botou 
até nas Câmaras de Vereadores, a gente não sabe até agora de 
nenhuma Câmara que aprovasse que a escola precisa discutir as 
relações de gênero, isso pra nós é um retrocesso no nosso país, é um 
tapa na cara de cada uma de nós. (...) Nessa conjuntura em que nós 
estamos, não precisa dizer, a Marcha das Margaridas vem às ruas em 
defesa da democracia, que nós vamos admitir que o Congresso 
Nacional continue votando medidas que impactem na vida da classe 
trabalhadora; esse não é um grito só das Margaridas do campo, nós 
não admitiremos retrocesso (...). Amanhã estaremos nas ruas 
demarcando também nessa conjuntura política que nós exigimos 
respeito com todos os eleitores brasileiros que sabem muito bem o 
que fizeram nas urnas nas eleições passadas e não admitiremos 
nenhum golpe no nosso país, o Brasil tem rumo e nós sabemos aonde 
vamos (LUNAS, 2015 apud CONTAG, 2015b) (Informação verbal). 
 

 As falas que marcaram a cerimônia evocaram o processo de construção da 

Marcha, mas reforçaram principalmente a postura desta com relação ao cenário 

político – as Margaridas saíram em defesa de Lula e Dilma. A segunda esteve 

presente no ato de encerramento, o primeiro esteve no momento da abertura, cujo 

discurso evocou a participação nas marchas anteriores e a participação na missa de 

morte de Margarida, em Alagoa Grande. Lula talvez tenha esquecido do episódio do 

comício, realizado em Guarabira-PB três anos antes da tragédia que vitimou 

Margarida. Aludiu às políticas públicas implantadas desde 2002 e, com apelo 

populista, focou em falar do ódio imperante no país contra a presidenta Dilma e do 

que fora feito em prol da população pobre. “O momento que estamos vivendo é um 

momento de levantar a cabeça” (SILVA, 2015 apud CONTAG, 2015b) (Informação 

verbal), sinalizou.  
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Se comparada com a Marcha de 2011, a Marcha de 2015 representou menos 

efetivação das demandas das Margaridas. Uma postura mais radical fora assumida 

com relação à denúncia dos agravos da conjuntura.  

 

 
 

Figura 06 – Margarida em frente a um dos portões de entrada do Estádio Mané Garrincha 
durante a 5ª Marcha das Margaridas (2015)19 

  

 Expandindo-se a cada edição, as Margaridas se fazem comunicar através não 

só de bandeiras e cartazes, mas também de camisetas, chapéus de palha, 

sombrinhas, lenços personalizados, de artesanatos e seus próprios corpos. Na Figura 

06 uma Margarida no ponto central da imagem divide a fotografia com chapéus de 

palha que ornam uma das entradas do Estádio Mané Garrincha. Em suas cabeças ou 

fora delas, os chapéus adornados com faixas, letreiros e flores, naturais ou artificiais, 

é uma das marcas do movimento. 

O Manual de Comunicação (CONTAG, 2015c) detalha a importância de se 

fazer comunicar, além desses suportes, também por meio da mídia e das redes 

sociais. O manual traz sugestões de uso de spots e músicas disponibilizadas, além 

de dicas de media training e tutoriais de como criar contas nas diferentes redes, como 

Facebook, WhatsApp e Twitter.  

 Muitos desses materiais são produzidos pela Contag, mas a Marcha também 

conta com financiamento proveniente de projetos e para as três edições anteriores, 

                                                           
19 Foto: Mídia Ninja (2015). Disponível em: 
https://www.flickr.com/photos/midianinja/albums/72157657151772952. Acesso em: 03 mar. 2020.  

https://www.flickr.com/photos/midianinja/albums/72157657151772952
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do governo federal. Como se lê do Projeto de Captação de Recursos da 5ª Marcha 

(CONTAG, 2015d), a previsão orçamentária ultrapassava os cinco milhões de reais a 

custear despesas com alimentação, infraestrutura, animações culturais, divulgações 

e comunicação. Além do governo federal, a MM 2015 contou com patrocínio do 

Serviço Social da Indústria – SESI, Itaipu Binacional, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e Caixa. 

 Além de panfletos e peças de divulgação, a Marcha também produz o Caderno 

para Debate e Estudos20, que nessa edição adquiriu oficialmente o formato de livreto. 

No livreto percebemos uma preocupação com a pluralidade de identidades presentes: 

“e as mulheres jovens?”, “e as mulheres idosas?”, tendo dedicado um tópico ao debate 

sobre geração, reforçando um debate interseccional: “pensar as relações sociais de 

gênero merece o estabelecimento de conexões com os contextos de classe, étnico-

raciais, geracionais, de orientação afetivo-sexual e territoriais, de forma a 

compreender como esses lugares sociais impõem restrições à vida das mulheres” 

(CONTAG, 2015a, p. 13).  

 A categoria mulheres trabalhadoras do campo e da floresta é redimensionada 

para mulheres do campo, da floresta e das águas numa tentativa de alargamento do/a 

sujeito/a político da Marcha ao mesmo tempo em que a categoria “trabalhadora” é 

omitida. 

 Dado seu caráter de construção coletiva, a Marcha das Margarida reúne pautas 

da agenda do sindicalismo rural, feminista e, mais recentemente, do movimento 

agroecológico. Em negociação constante, suas pautas transitam e apontam para um 

ideal de transformação das relações de gênero, em seus diferentes diálogos, mas 

também não isenta as alianças.  

Alessandra Lunas alude ao amadurecimento da ação, destacando a unificação 

de pautas comuns: 

 
Já são 15 anos de Marcha, 15 anos de articulação, que a cada dia tem 
um protagonismo que as mulheres se veem na Marcha, então é muito 
fácil mobilizar pra Marcha porque as pessoas: 'opa, essa pauta eu me 
vejo, essa pauta é nossa'. Então pra Marcha isso é muito importante, 
é um espaço que as mulheres se veem, é um espaço de unidade de 
luta das mulheres do campo, da cidade, das águas, da floresta, 
também as mulheres urbanas, que muitas pautas não é só das 
mulheres rurais, por exemplo, o enfrentamento à violência é uma 

                                                           
20 Produzidos nas edições de 2011, 2015 e 2019, nessa última foi publicado em seis (06) volumes. É 
um rico material formativo da Marcha.  
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agenda que unifica a luta das mulheres no país hoje e também a nível 
internacional, nós temos aqui uma delegação internacional que 
quando dialogamos vemos que não essa luta não é diferente nos 
muitos países então é um momento de muita força, de diálogo com o 
governo, mas também com a sociedade sobre como estão a vida das 
mulheres e suas principais reivindicações (LUNAS, 2015 apud TV 
NBR, 2015) (Informação verbal). 
  

 Importa destacar que em 2015 também ocorreram outras mobilizações como a 

Marcha das Mulheres Negras e a 4ª Ação da Marcha Mundial de Mulheres, além de 

uma série de manifestações virtuais e de rua contra posturas conservadoras do 

Congresso e o assédio que ficou conhecida como Primavera das Mulheres.  

 A despeito da I Marcha das Mulheres Negras à Brasília, realizada no dia 18 de 

novembro, é considerada, segundo Maísa Vale e Lina Aras (2017), um divisor de 

águas em termos estratégicos na condução da luta antirracista e antissexista no Brasil 

– e de forma articulada a outras experiências de mulheres, inclusive do campo: 

trabalhadoras domésticas, religiosas, quilombolas... A Marcha das Mulheres Negras 

se apresenta como uma proposta alternativa para o progresso da humanidade e cujo 

lastro se pauta nas tradições herdadas de uma matriz civilizatória africana. Ela 

exterioriza uma crítica ao discurso intercruzado responsável pela produção de 

desigualdades e que afetam principalmente a vida de mulheres negras e pobres no 

Brasil.  

 Vale destacar que em 2015, ainda, foi aprovada a Lei nº 13.104, em que o 

feminicídio foi incluído no rol de crimes hediondos. Cenário em que a Marcha das 

Margaridas anunciava: “precisamos não perder de vista o diálogo e as convergências 

entre as pautas destes movimentos, para mobilizar o maior número de mulheres 

possível e potencializar as suas ações” (CONTAG, 2015e, p. 10). 
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Figura 07 – Cartaz da 5ª Marcha das Margaridas (2015)21 

 
Segundo Joly (2012), imagem e palavra revezam-se e nutrem-se, exaltando 

umas às outras. Nesse sentido, à mensagem visual complementa-se os signos 

figurativos ou icônicos e os signos plásticos (como cor, formas, composição, texturas), 

ambos considerados signos visuais. A imagem é em si uma linguagem. Interpretá-la 

consiste em compreender suas significações possíveis localizadas entre a expressão 

e a comunicação. 

O cartaz acima apresenta gravura com mulheres em marcha levantando as 

principais bandeiras da Marcha. Na linha de frente, mulheres negras, indígenas... 

Diferente dos cartazes das marchas anteriores, apresenta as logomarcas das 

organizações parceiras, algumas que aparecem apoiando a marcha pela primeira vez, 

como o GT de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), criado em 

2004. A bandeira da democracia encontra-se em lugar de destaque, em vermelho; 

centralidade discursiva que guiou o processo de construção e a própria Marcha. 

Essa Marcha reuniu 100 mil mulheres em Brasília e articulou-se a partir dos 

seguintes eixos: soberania alimentar; terra, água e agroecologia; sociobiodiversidade 

e acesso aos bens comuns; autonomia econômica: trabalho e renda; educação não 

sexista, educação sexual e sexualidade; violência; direito à saúde e direitos 

reprodutivos; democracia, poder e participação.  

 

                                                           
21 Disponível em: https://marchamulheres.wordpress.com/2015/02/02/estao-chegando-as-decididas/. 
Acesso em: 12 nov. 2018. 

https://marchamulheres.wordpress.com/2015/02/02/estao-chegando-as-decididas/
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Figura 08 – Ala de frente da 5ª Marcha das Margaridas (2015)22 
 

Como representação, a imagem fotográfica enquanto criação do fotógrafo não 

pode ser pensada como um documento neutro, pois carregada de intenções, de uma 

verdade iconográfica (KOSSOY, 2014). Essa verdade é “produto de uma elaboração 

técnica, cultural e estética (portanto, ideológica) por parte do autor da representação, 

e de outros coautores que, de alguma forma, interferiram no resultado final da 

imagem” (KOSSOY, 2014, p. 46). Nesse sentido, até mesmo o espectador da imagem 

é ele próprio um coautor desta.  

Para Boris Kossoy (2014), dado seu caráter ficcional, a fotografia é elemento 

de fixação de memória, movimento do qual não estou isenta aqui ao escrever esse 

texto. Através dela recordamos e criamos novas histórias. Contudo, “as imagens 

revelam seu significado quando ultrapassamos sua barreira iconográfica; quando 

recuperamos as histórias que, em sua forma fragmentária, trazem implícitas” 

(KOSSOY, 2014, p. 147).  

A Figura 08, da ala de frente da 5ª Marcha, traz a centralidade da faixa da 

Marcha com seu lema, com as bandeiras da Contag e CUT nas laterais direita e 

esquerda, respectivamente, alocadas de forma meticulosa: são as organizações que 

estão à frente do processo. No centro, o grupo de batucada geralmente composto por 

jovens da Marcha Mundial de Mulheres um pouco à frente do carro de som, central no 

ato de “puxar” a caminhada, de onde lideranças entoam palavras de ordem, músicas, 

                                                           
22 Foto: Mídia Ninja (2015). Disponível em: 
https://www.flickr.com/photos/midianinja/albums/72157657151772952. Acesso em: 03 mar. 2020. 

https://www.flickr.com/photos/midianinja/albums/72157657151772952
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discorrem sobre as reinvindicações e dão orientações às mulheres sobre o ritmo do 

percurso, anunciam a presença de movimentos e organizações. Nesse trajeto as 

mulheres dispõem de garrafas de água alocadas em pontos estratégicos, bem como 

de banheiros químicos. A cada quatro anos Brasília se flore.  

 
Figura 09 – Margaridas em marcha (2015)23 

 

Como na imagem acima, as Margaridas olham para a frente; de fato elas sabem 

aonde vão, elas enxergam um télos. Elas caminham, esse “exercício antiquado e, 

portanto, precioso, numa época em que todos dão respostas sem jamais se fazer 

perguntas” (LABBUCCI, 2013, p. 10).  

Na civilização da velocidade, caminhar é um ato de rebeldia: transgride e 

concentra; transmite força e identidade – principalmente em uma época em que a 

democracia e a igualdade recuam em demasiado. 

A Marcha, além de encaminhar propostas ao Congresso, elencou proposições 

que reivindicam a rejeição, pois retroagem em direitos na área do trabalho, reforma 

agrária e outras, como o PL 8099/2014, que propôs inserir na grade curricular das 

redes pública e privada de ensino conteúdos sobre criacionismo e o PL 5444/2005, 

que estabelecia que um acordo coletivo disporia sobre as horas in itinere do 

trabalhador rural, sua remuneração e a média de horas a ser contada na jornada de 

trabalho, a citar alguns.  

                                                           
23 Foto: Mídia Ninja (2015). Disponível em: 
https://www.flickr.com/photos/midianinja/albums/72157657151772952. Acesso em: 03 mar. 2020. 

https://www.flickr.com/photos/midianinja/albums/72157657151772952
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Diferentemente das edições anteriores, a 5ª Marcha teve seu ato de 

encerramento em local diferente. Geralmente ocorre na Esplanada dos Ministérios, 

em 2015, contudo, ocorreu no Estádio Mané Garrincha, onde estavam alojadas. O ato 

contou com a presença da presidenta Dilma, que discursou destacando a história e 

conquistas das Margaridas, apontando perspectivas de ampliação destas. Colocando-

se na primeira pessoa do plural, afirmou: “juntas, nós, Margaridas, que geramos a vida 

e a defendemos, não permitiremos que ocorra qualquer retrocesso nas conquistas 

sociais e democráticas de nosso país. Juntas seguiremos honrando a memória de 

nossa companheira Margarida Alves e de todas as Margaridas do Brasil” (BRASIL, 

2015) (Informação verbal).  

Essa identificação rápida com as Margaridas ou o uso dos seus símbolos como 

o chapéu são elementos que demonstram apoio à causa da Marcha. Contudo, como 

veremos, a identidade política Margarida é uma construção visceral na vida das 

mulheres rurais, que passa pela autoidentificação até à proposição e defesa de seus 

direitos, entendendo-os como específicos às suas realidades de vida e como sendo 

parte de suas propostas de bem-viver.  

 

 
 

Figura 10 – Ato de encerramento da 5ª Marcha das Margaridas (2015)24 
 

De acordo com a programação da Marcha, o ato de encerramento ocorreu no 

período da tarde, quando a presidenta entregou o caderno de respostas à pauta da 

Marcha, momento muito saudado pelas Margaridas (CONTAG, 2015f), que pareciam 

                                                           
24 Foto: Mídia Ninja (2015). Disponível em: 
https://www.flickr.com/photos/midianinja/albums/72157657151772952. Acesso em: 03 mar. 2020. 

https://www.flickr.com/photos/midianinja/albums/72157657151772952
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eufóricas, apesar de cansadas pelos dias na estrada e a caminhada que ocorreu no 

período da manhã. Ainda ornadas com seus chapéus e camisas, elas não deixavam 

de comemorar e tirar fotos em seus aparelhos celulares (Figura 10). Era aquela uma 

memória que queriam guardar e levar para casa. Aquele era o momento delas.  

Logo após o ato de encerramento, as Margaridas viajaram de volta a seus 

territórios. A programação da Marcha, contudo, não se encerrava ali. No dia seguinte, 

13 de agosto, foi realizado o Seminário Internacional Marcha das Margaridas 2015 – 

Mulheres Rurais em defesa de políticas públicas para a Segurança e Soberania 

Alimentar, com representantes de outros países e de organizações parceiras, visando 

tirar encaminhamentos de articulação entre redes e movimentos rurais (CONTAG, 

2015g).  

 

3.4 “Construindo um país que queremos, conquistando nosso espaço neste 

chão” 

 

 A Marcha das Margaridas representou o pioneirismo na negociação de pautas 

específicas das mulheres rurais junto aos poderes públicos. Um processo negociado, 

que já nos anos 2000 começava a mostrar resultados. Esses resultados, contudo, não 

estavam acabados e foram sendo lapidados ao longo das edições seguintes. Alguns 

pontos negociados naquele momento foram: 

 
Acesso das mulheres à linha de crédito do PRONAF, Grupo B, no valor 
de R$ 500,00, prevista inicialmente para ser desenvolvida na região 
Norte e Nordeste.  
Revisão da nova Norma de Execução para assegurar que o 
cadastramento dos assentamentos seja feito em nome do casal, ou no 
nome da mulher quando esta for solteira.   
Articulação entre o Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho e 
Emprego, Ministério da Saúde, em parceria com as prefeituras locais 
e MSTR, com a finalidade de garantir o acesso de mulheres e homens 
à documentação civil.    
Aceitação por parte do Ministério da Previdência e Assistência Social 
de que a Declaração do Sindicato sirva como prova plena para 
comprovação da atividade rural. Seguramente, esta ação agilizará o 
acesso das trabalhadoras rurais ao salário-maternidade.    
Manutenção da aposentadoria diferenciada para as mulheres 
trabalhadoras rurais, aos 55 anos de idade.   
Ações de prevenção e promoção à saúde das vítimas de violência 
sexual e intrafamiliar, envolvendo a capacitação de agentes 
comunitários de saúde, profissionais das equipes da saúde da família 
e lideranças comunitárias que atuam nas áreas rurais (CONTAG, 
2000c, p. 09-10).  
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 Tais pontos refletem demandas históricas das mulheres trabalhadoras rurais 

como o acesso à documentação universal e aposentadoria diferenciada. Gerais, 

esses pontos foram transformando-se em demandas mais específicas como a que 

reivindicou em 2003 a criação do Programa Nacional de Documentação da Mulher 

Trabalhadora Rural, a obrigatoriedade da titulação conjunta em assentamentos da 

reforma agrária ou a criação da Coordenadoria de Educação do Campo no Ministério 

da Educação (MEC) (CONTAG, 2003c).  

 Nancy Fraser (2007) teceu uma contundente crítica às políticas de distribuição 

e reconhecimento que, associadas ao fenômeno da globalização, não souberam se 

integrar muito bem ao longo da história recente ao passo que o marxismo emudeceu 

questões de reconhecimento e o feminismo ficou no “problema cultural dissociado da 

economia política” (FRASER, 2007, p. 297). Para a autora, o resultado desse 

processo foi uma guinada às avessas refletida numa crescente força transnacional na 

manutenção das injustiças de gênero. Esse “infeliz casamento” de que falou Fraser, 

tornou visível uma terceira dimensão da justiça de gênero: a representação. O grande 

desafio, prossegue, é o de articulá-las.  

A partir de Fraser (2007) penso a Marcha das Margaridas enquanto uma 

tentativa feminista de confronto às injustiças de má distribuição, não reconhecimento 

e má representação, conduzida pelas mulheres rurais. Em um contexto de capitalismo 

globalizado é a elas que recai o peso da simbiose articulatória dos sistemas de 

opressão que se interseccionam. Ao exigirem documentação exigem não só por 

cidadania, mas também por acesso aos meios de produção, pela garantia da titulação 

conjunta da terra que lutaram para conquistar. 

Trabalhos como os de Fischer (2012), Schwendler (2009), Scwade (2014), 

Cappelin e Castro (1997) destacam o protagonismo das mulheres na luta pela terra 

no Brasil elucidando a ampla participação delas principalmente no momento de luta e 

ocupação.  

A pesquisa de Fischer (2012) mostrou que a maioria delas ingressa na luta 

guiadas pelo desejo de emancipação e de melhoria da condição da família. Vem de 

muitas a decisão de acampar, só posteriormente tendo a aprovação dos maridos. 

Embora participem efetivamente dessa primeira fase de conquista de seus lotes, no 

geral seguem apartadas das instâncias de decisão dentro dos assentamentos, o que 

corrobora com as conclusões de Carmen Deere e Magdalena Léon (2002), em estudo 

sobre o acesso das mulheres à terra na América Latina, quando trazem que a relação 
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mulheres-terra é apartada por razões legais, estruturais, ideológicas, culturais ou 

institucionais, e que, mais, “todas as leis de reforma agrária latino-americanas 

favorecem os agricultores como beneficiários de suas reformas” (DEERE; LÉON, 

2002, p. 145). 

Para as autoras, mesmo quando as mulheres herdam a terra, elas não a 

controlam. E complemento: mesmo quando elas a conquistam, são muitos ainda os 

entraves para essa efetivação. É tão somente de 2002 a opção pela titulação conjunta. 

Além disso, Deere e Léon observaram o preconceito também na venda de terras para 

mulheres, sem falar na exímia desvantagem – elas geralmente têm menos crédito, 

menos suporte e menos acesso à comercialização. É perceptível um esforço da 

Colômbia e, a partir da Marcha das Margaridas, também no Brasil, com relação ao 

despendimento de esforços na alteração dessa lógica patriarcal. 

Reivindicando não só justiça de gênero, passando-se pelos âmbitos da 

redistribuição, reconhecimento e representação, a Marcha das Margaridas requesta 

justiça social e ambiental, tendo contribuído inclusive à consolidação da agroecologia 

na agenda política brasileira.  

Salete Maria da Silva e Sônia Wrigth (2016) sinalizam que o conceito de justiça 

de gênero foi amplamente utilizado pelas Nações Unidas em projetos ligados às 

questões de gênero e desenvolvimento, sendo operacionalizado pelo feminismo 

jurídico latino-americano, mas ainda pouco conhecido no campo jurídico brasileiro. No 

âmbito do agenciamento, é representado na luta pela inserção do gênero na agenda 

pública, pela constitucionalização dos seus direitos que levaram a inovadoras ações 

estatais. 

 
Pode ser entendido tanto como a adoção de medidas destinadas a 
reparar as desvantagens que levam a subordinação das mulheres aos 
homens, como a eliminação total destas desigualdades, 
considerando-se as dimensões de processo e de produto implícitas 
nesta conceituação (SILVA; WRIGTH, 2016, p. 19). 
 

De acordo com Lívia Kalil e Carolina Marra (2015, p. 03-04), “a opção pelo 

modelo agroecológico reflete uma preocupação das mulheres rurais com a segurança 

e a soberania alimentar e nutricional, questões que ficaram mais evidentes na lista de 

reivindicações dos movimentos de mulheres do campo a partir de 2007”. 

Outras conquistas das Margaridas foram a ampliação da participação das 

mulheres no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura (PRONAF), criação 
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do PRONAF Mulher e garantia da destinação de 30% por cento do total de recursos 

disponíveis para uso exclusivo das mulheres; a inclusão da abordagem de gênero na 

Política Nacional de Assistência Técnica Rural (Ater) e da Ater para Mulheres, passo 

importante para a deliberação da paridade do atendimento de assistência, medida 

oficializada a partir do Plano Safra de 2014/2015; criação e implementação da Política 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO); implementação do 

Projeto de Formação de Multiplicadoras(es) em Gênero, Saúde e Direitos Sexuais e 

Reprodutivos em convênio com o Ministério  da Saúde; definição de Diretrizes para a 

elaboração da Política Nacional de  Educação Infantil do Campo; entrega de 54 

unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência em áreas 

rurais, incluindo unidades móveis pluviais para a região amazônica. Hoje, muitas 

dessas ações foram desarticuladas principalmente pela dissolução de ministérios 

existentes à época como o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

À época diretora de Políticas para as mulheres rurais e quilombolas do MDA, 

Andréa Zarzar Butto afirmou, em 2011, a importância do diálogo governo federal-

Marcha das Margaridas na elaboração das políticas públicas do setor. Também 

anunciou perspectivas de expansão, reforçando o caráter já mencionado de que 

desde 2000 as políticas públicas para as mulheres rurais foram passando por um 

processo de lapidação a partir da incidência qualificada das Margaridas: 

 
A pauta da Marcha das Margaridas é ampla e muito qualificada e 
resulta de um diálogo extenso e permanente com o governo federal e 
esse diálogo fez com que ao longo dos anos viéssemos qualificando 
e ampliando as políticas para as mulheres rurais que consta inclusive 
no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Essas ações 
deverão ser qualificadas e ampliadas seja no que diz respeito ao 
acesso à terra, incluindo ações inclusive do Programa Nacional do 
Crédito Fundiário, ampliando a nossa ação do Programa de 
Documentação para a região Norte do país e incluindo documentação 
jurídica também no âmbito do Programa de Documentação da 
Trabalhadora Rural e ampliando e qualificando os instrumentos e 
financiamentos especiais para as mulheres através do PRONAF 
Mulher, além de medidas de promoção de ação afirmativas no 
Programa de Compra de Alimentos do governo federal, o Programa 
de Aquisição de Alimentos (ZARZAR, 2011 apud TV NBR, 2011) 
(Informação verbal).  

 

Neste sentido, a cidadania, entendida enquanto um espaço de disputa 

(VALENTE, 2000), é o tempo todo negociada desde as bases através dos processos 

de formação e mobilização da MM, até o diálogo travado com o governo federal na 
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última década e acompanhamento do mesmo por meio de estratégias como as 

Jornadas das Margaridas.  

Esse processo demarca especificidades a cada edição, o que passa pela 

categoria política, lema, eixos/pauta política, bem como a mobilidade das 

organizações parceiras no campo político da Marcha, como vemos nesse capítulo, 

seguiremos estudando no seguinte e que está sistematizado no quadro a seguir.   

O contexto vivido nos últimos anos põe desafios, quando muitos desses direitos 

conquistados estão ameaçados. É quando a Marcha completa seus 20 anos, num 

cenário adverso, mostrando que a história nem sempre caminha em linha reta, mas 

que as Margaridas a fazem a contrapelo, a lembrar Walter Benjamin (1996). É através 

da busca por “brechas cidadãs”, construídas a partir de uma perspectiva feminista 

(VALENTE, 2000), que as Margaridas marcham. E continuam marchando.  
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Quadro 01 – Síntese das Edições da Marcha das Margaridas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020)

EDIÇÃO ANO LEMA 
COORDENADORA 

GERAL 
EIXOS/PAUTA POLÍTICA 

IDENTIDADE 
POLÍTICA 

ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS 

1ª 2000 

2000 razões para 
marchar contra a 

fome, a pobreza e a 
violência sexista 

Raimunda 
Celestina de 

Mascena 
(Raimundinha) 

Acesso das trabalhadoras rurais à documentação; participação efetiva das mulheres na reforma agrária 
(como a titulação de terras e a assistência técnica específica, só conquistadas posteriormente); 
participação efetiva das mulheres nas políticas públicas; valorização da participação da mulher na 
preservação do meio ambiente; maior acesso das mulheres aos programas de geração de emprego e 
renda, à formação profissional e extensão rural; garantia e ampliação dos direitos trabalhistas e 
previdenciários; garantia e ampliação dos direitos sociais; combate a todas as formas de discriminação 
e violência sexista e garantia do acesso das trabalhadoras rurais aos meios de comunicação. 

Trabalhadoras 
Rurais 

CONTAG, CUT, FETAGs, STRs, 
CNS, MLT, MMTR-NE, MNQC, 

UBM 

2ª 2003 

2003 razões para 
marchar por terra, 

água, salário, saúde 
e contra a violência 

Raimunda 
Celestina de 

Mascena 
(Raimundinha) 

Reforma agrária como estratégia para o desenvolvimento rural sustentável; meio ambiente – promover 
a sustentabilidade com a agroecologia e um novo padrão energético; por uma política nacional de 
valorização do salário-mínimo – uma política possível e necessária; saúde pública com assistência 
integral à mulher; contra a violência sexista e toda forma de discriminação e violência no campo; por 
uma educação do campo.  

Mulheres 
Trabalhadoras 

Rurais 

CONTAG, CUT, FETAGs, STRs, 
CNS, MINQC, MLT, 

MMTR-NE 

3ª 2007 

2007 razões para 
marchar contra a 

fome, a pobreza e a 
violência sexista 

Carmen Helena 
Ferreira Foro 

(Carmen Foro) 

Terra, água e agroecologia, segurança alimentar e nutricional e a construção da soberania alimentar, 
trabalho, renda e economia solidária, garantia de emprego e melhores condições de vida e trabalho 
das assalariadas, política de valorização do salário-mínimo, previdência social pública, universal e 
solidária, defesa da saúde pública e do SUS, educação do campo não sexista e combate à violência 
contra as mulheres. 

Mulheres 
Trabalhadoras 

Rurais 

CONTAG, CUT, FETAGs, STRs, 
CNS, COPROFAM, MAMA, 

MINQC, MMTR-NE, 
Rede LAC 

4ª 2011 

2011 razões para 
marchar por 

desenvolvimento 
sustentável com 

justiça, autonomia, 
igualdade e liberdade 

Carmen Helena 
Ferreira Foro 

(Carmen Foro) 

Biodiversidade e democratização dos recursos naturais; terra, água e agroecologia; soberania e 
segurança alimentar e nutricional; autonomia econômica, trabalho e renda; educação não sexista, 
sexualidade e violência; saúde e direitos reprodutivos; democracia, poder e participação política. Mulheres 

Trabalhadoras 
do Campo e da 

Floresta 

CONTAG, CUT, FETAGs, STRs, 
AMB, CNS, COPROFAMCTB, 
MAMA, MINQC, MMM, MMTR-

NE, Rede Lac, UBM 

5ª 2015 

Margaridas seguem 
em marcha por 

desenvolvimento 
sustentável com 

democracia, justiça, 
autonomia, igualdade 

e liberdade 

Alessandra da 
Costa Lunas 

(Alessandra Lunas) 

Soberania alimentar; terra, água e agroecologia; sociobiodiversidade e acesso aos bens comuns; 
autonomia econômica: trabalho e renda; educação não sexista, educação sexual e sexualidade; 
violência; direito à saúde e direitos reprodutivos; democracia, poder e participação. 

Mulheres do 
Campo, da 

Floresta e das 
Águas 

CONTAG, CUT, FETAGs, STRs, 
AMB, CNS, GT de Mulheres da 

ANA, COPROFAM, MAMA, 
MINQC, MMM, MMTR-NE, 

UBM, UNICAFES 

6ª 2019 

Margaridas na luta 
por um Brasil com 
soberania popular, 

democracia, justiça, 
igualdade e livre de 

violência 

Maria José Morais 
Costa (Mazé 

Morais) 

Por terra, água e agroecologia; pela autodeterminação dos povos com soberania alimentar e 
energética; pela proteção e conservação da sociobidiversidade e acesso aos bens comuns; por 
autonomia econômica, trabalho e renda; por previdência e assistência social pública, universal e 
solidária; por saúde pública e em defesa do SUS; por uma educação não-sexista e antirracista e pelo 
direito à educação do campo; pela autonomia e liberdade das mulheres sobre o seu corpo e a sua 

sexualidade; por uma vida livre de formas as formas de violência, sem racismo e sem sexismo; por 
democracia com igualdade e fortalecimento da participação política das mulheres. 

Mulheres do 
Campo, da 

Floresta e das 
Águas 

(Margaridas) 

CONTAG, CUT, FETAGs, STRs, 
AMB, CONAQ, CONFREM Brasil, 

CONTAR, COPROFAM, 
CTB, GT de Mulheres da ANA, 
MAMA, MINQC, MMC, CNS, 

MMM, MMTR-NE, UBM, 
UNICAFES 
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Foto: Mídia Ninja (2015) 
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4 LUTAS DO/NO TEMPO PRESENTE: A MARCHA DAS MARGARIDAS 2019 

 

As mulheres marcharam em 2000, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Essa última 

em um cenário difícil, ameaçador, de retirada de direitos em que nem pensávamos 

que anunciaria a pandemia que viria logo depois. A política brasileira já escavou seu 

fosso. Nesse tempo, muitos foram os desafios, mas também as resistências e 

negociações.  

A crise política brasileira – em curso – reverbera nos direitos das mulheres, 

principalmente as rurais. Se a primeira Marcha, a de 2000, representou a luta contra 

a fome, a última, a de 2019, representou a luta pela manutenção de direitos 

negociados nos últimos 20 anos.  

Enquanto campo discursivo de ação (ALVAREZ, 2014), a Marcha das 

Margaridas é resultado de um processo histórico de lutas e resistências de mulheres 

dos diferentes recantos desse Brasil, do Norte ao Sul, do Nordeste ao Sudeste e 

Centro-Oeste. Mulheres que se denominam Margaridas e que se juntaram em 2019 

às vozes das mulheres indígenas na I Marcha das Mulheres Indígenas, sob o lema 

“território: nosso corpo, nosso espírito”.  

As mulheres indígenas já estão juntas na luta da Marcha das Margaridas desde 

longa data, contudo, no ano de 2019 também realizaram a sua própria, que se repetiu 

em 2021, com o lema “mulheres originárias: reflorestando mentes para a cura da 

Terra”.  

Até certo ponto estratégica em termos de logística e visibilidade, a I Marcha das 

Mulheres Indígenas deu um tom singular à MM de 2019. Elas tiveram seu 

acampamento próprio, marcharam no dia 13 de agosto e também no dia 14, quando 

neste se juntaram às Margaridas. Sua ação desembocou inclusive em ocupação da 

sede da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, em crítica aos desmontes 

da saúde pública – e indígena – vividos nos últimos anos.  

No Documento Final da Marcha (2019), as mulheres indígenas reafirmaram o 

compromisso com o fortalecimento das alianças do campo, da cidade, da floresta e 

das águas, num diálogo profícuo e retroalimentado com as Margaridas.  
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4.1 Considerações conjunturais  

 

 As últimas décadas da história do Brasil têm sido marcadas por avanços no 

campo dos direitos, mas também tentativas de retiradas desses mesmos direitos. Em 

menos de 10 anos, assistimos à reeleição de uma presidenta, Dilma Rousseff, sua 

deposição a partir de um processo explicitamente misógino, a ascensão do governo 

de seu vice – Michel Temer, quando foram aprovadas medidas como a PEC 55, que 

congelou os gastos públicos por um período de 20 anos, bem como a Lei da 

Terceirização.  

A prisão de um ex-presidente, tornado inelegível às vésperas da eleição de 

2018, em que Jair Messias Bolsonaro e a ala conservadora radical saíram vitoriosos. 

Esse contexto de ebulição tem trazido muitos desafios e consequências para a vida 

de brasileiros e brasileiras, principalmente os/as mais pobres – os/as mais 

prejudicados/as por essa conjuntura instável. Isso sem mencionar os efeitos de uma 

má condução da máquina pública em tempos de pandemia da Covid-19.  

 Segundo dados do Atlas da Violência 2020, entre os anos de 2008 e 2018, o 

feminicídio aumentou 4,2%, vitimando principalmente mulheres negras e pobres do 

Norte e Nordeste do país (IPEA, 2020). Violência que também tem aumentado no 

campo, conforme dados da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. De acordo com o 

estudo anual, os anos de 2019 e 2020 registraram o maior número de ocorrências de 

conflitos por terra desde 2010. Os conflitos por água não ficam de fora dessas 

disputas. 

 O governo Dilma foi marcado por um crescente corte de orçamento da pasta 

das mulheres, também distanciamento das políticas de reforma agrária, situação que 

se agravou no governo Temer, com a instituição da Medida Provisória 759/2016, 

transformada em lei em 2017, conhecida como a Lei da Grilagem25. Desde janeiro de 

2019, com o governo Bolsonaro, a implementação de decretos e medidas de 

retrocesso são infindáveis – e refletem diretamente no aumento da violência no país, 

o que tem impactado diretamente camponeses/as, quilombolas e indígenas (CPT, 

2021).  

                                                           
25 A MP dispunha sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos 
concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da 
Amazônia Legal, institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de 
imóveis da União, e dá outras providências. Cf.: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/Mpv/mpv759.htm. Acesso em: 05 ago. 2022.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Mpv/mpv759.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Mpv/mpv759.htm
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 O Subsídio da Marcha das Margaridas 2019 caracteriza o cenário em que a 

edição se realizou como sendo de um governo ultraliberal, de avanço do poder 

econômico e empresarial sobre os territórios, reforçando os dados a respeito da 

violência e da repressão, bem como da exploração dos bens naturais (CONTAG, 

2019a), o que coloca a Marcha das Margaridas como um campo de força convocado 

“a lutar pela reconstrução da democracia e pela manutenção dos direitos” (CONTAG, 

2019a, p. 14). A edição anterior, de 2015, também se pronunciou a respeito das 

insurgências antidemocráticas latentes, questões que se radicalizaram na edição de 

2019.  

É fato que, usando as palavras de Luís Felipe Miguel (2016, p. 32), “a 

democracia incomoda às classes dominantes”, reação que se tornou nítida nos 

processos políticos recentes, quando a democracia se encontra na encruzilhada. 

Segundo o autor, seu risco ancora-se justamente na trepidação do jogo das elites. 

O slogan “ordem e progresso” de um governo interino, não foi escolhido no 

escuro. Mas que ordem e que progresso? Para quem? Chegamos em 2022 com as 

desigualdades sociais ainda mais contrastantes; um fosso separa o povo brasileiro de 

uma vida digna – a ponte do futuro nos levou a encalhar em um pântano movediço.  

No que concerne ao campo, fato é que o segundo mandato de Dilma Rousseff 

seguiu na contramão dos interesses das populações rurais, embora tenha sinalizado 

compromissos com as Margaridas na Marcha de 2015, como vimos. Entendo que tão 

logo ela foi deposta, tendo governado de 2015 a agosto de 2016, mas isso não isenta 

posturas contraditórias em seu governo como a de ter tido Kátia Abreu, peemedebista 

ligada ao agronegócio, como sua ministra da Agricultura. Como também não isenta a 

pouca estabilidade de recursos para manter o SUS, por exemplo (REIS; PAIM, 2018), 

e outros programas, projetos e ações não somente no âmbito da saúde, mas em 

praticamente todas as áreas. Paradoxos que saíram desse patamar e caminharam 

visando a destruição da sociobiodiversidade, de direitos e conquistas.  

Falando especificamente a respeito do golpe de 2016, Renan Quinalha (2016) 

sinaliza que este esteve pautado em três facetas complementares de um projeto 

negociado entre as forças políticas conservadoras, o apoio de parcela da população 

e o suporte midiático: 

 
A primeira e mais visível delas é o impulso de autopreservação do 
establishment político que busca, a qualquer custo, escapar das 
investigações criminais. A segunda, por sua vez, é o desmonte da 
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precária proteção social que esse governo interino pretende. Por fim, 
a terceira dimensão desse golpe é a restrição de direitos civis e 
políticos dos setores mais vulneráveis da sociedade, minando os 
poucos mecanismos de proteção dos direitos humanos e aumentando 
o poder de agenda e de veto dos setores religiosos fundamentalistas 
no novo governo. “Em nome de Deus e da família” é o lema que indica 
o tamanho do buraco em que estamos entrando, sobretudo mulheres, 
negros e LGBTs (QUINALHA, 2016, p. 133).  

 

 Uma efusão de elementos estruturantes de nossa velha cultura política, 

ancorada no coronelismo, cujo fim maior foi a desestabilização de uma ordem, mesmo 

que efêmera. 

 Da efervescência desses fatores, a efetivação de um projeto de Estado 

alinhavado em nossas bases autoritárias, cujo lastro aponta para um histórico de 

mandonismo, escravidão e corrupção (SCHWARCZ, 2019), fincado em estruturas 

patriarcais e racistas. Esses fatores se mesclam a dois elementos que vinham sendo 

ruminados a partir de uma espécie de “boçalidade do mal”, como propôs Eliane Brum 

(2015) a partir de uma releitura da filósofa Hannah Arendt: o negacionismo e o 

anticientificismo, constituintes de uma ofensiva contra a inteligência e as 

universidades sob o governo de Jair Bolsonaro (SENA JÚNIOR, 2019). Investidas que 

nos atravessam, que constituem o atual cenário. 

Nesse processo, foi central o papel da Internet e de suas múltiplas 

possibilidades, que “tanto na expressão individual quanto na coletiva [...] se escavou 

um buraco bem fundo, ainda por ser melhor desvendado” (BRUM, 2015, s/p). 

Parafraseando Sena Júnior (2019), vivemos tempos em que a conspiração contra o 

conhecimento é institucionalizada, em que professores têm sua liberdade de cátedra 

cerceada, em que notícias descabidas difundidas em um tempo recorde tomam o 

lugar da verdade. Essas mesmas desinformações mataram milhares de pessoas sem 

distinção – no Brasil e no mundo. E continuam a matar.  

A nossa história e o conhecimento acadêmico estão sendo questionados de 

maneira intensa – e infundada. Estamos implicados/as nesse processo... E é tão mais 

duro viver a história do que propriamente analisá-la. Esse “fascismo tupiniquim”, a 

própria apoteose da virilidade, militariza a própria vida, quer-nos acríticos, em 

continência e não em contingência (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2020). É um governo 

de morte, que deve ser responsabilizado pelo descontrole da pandemia da Covid-19, 

por tantas vidas ceifadas pelo anticientificismo, pela ignorância e pelo ódio travestido 

de nacionalismo. 
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 De acordo com José Adilson Filho (2020, p. 47), “na América Latina e, 

sobretudo, no Brasil, o que temos visto não é exatamente o balançar de uma onda 

propriamente política e social, mas a radicalização das permanências retrógadas, isto 

é, das representações, práticas e sentimentos que inibem e freiam o impulso das 

forças sociais em movimento”. Radicalizações que, segundo o autor, contrastam, por 

exemplo, com o discurso da cordialidade, da “democracia racial”, e que – sabemos – 

tem piorado as condições de vida e o próprio estar no mundo da maior parte da 

população. O problema da fome, da dizimação violenta da população negra e pobre, 

a violência contra as mulheres são problemas reais – e atuais. O privilégio branco e 

heterossexual, contudo, escapa ileso. 

 O Brasil está à deriva (MONTEIRO, 2020) e as mulheres rurais, que sempre 

estiveram, estão lutando com todas as forças para se manterem vivas e sobreviverem 

em seus territórios. 

   

4.2 O processo de construção e mobilização  

 

Acompanhei a preparação das Margaridas do estado da Paraíba através da 

observação participante no Encontro Estadual de Preparação para a 6ª Marcha das 

Margaridas, realizado no dia 18 de julho de 2019, no Centro de Formação Elizabeth e 

João Pedro Teixeira, em Lagoa Seca-PB, que contou com a presença de mulheres 

dos diferentes territórios e suas organizações.  

Através da participação no grupo de WhatsApp Marcha das Margaridas PB, 

espaço de trocas e compartilhamentos relacionados ao processo e que se mantém 

ativo até o presente, 2022, e congrega informes sobre reuniões e ações da coletiva 

das Margaridas, grupo assim denominado após balanço pós-Marcha. 

Como ações, posso citar as reuniões com representantes do governo estadual, 

realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2020, quando foi exigida a punição 

dos responsáveis pela fuga após a captura do mentor do estupro coletivo de 

Queimadas-PB, que fugiu pelo portão lateral do Presídio de Segurança Máxima, em 

João Pessoa. A barbárie de Queimadas ocorreu em fevereiro de 2012 quando 10 
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homens estupraram cinco mulheres em uma festa de aniversário, e duas delas foram 

mortas por terem reconhecido os agressores26. 

O Encontro Estadual contou com a participação de mais de 150 mulheres do 

alto Sertão ao litoral, mulheres indígenas, de organizações, sindicalistas, de partidos 

políticos e representantes dos mandatos de duas deputadas estaduais do PSB. Teve 

início com um café da manhã solidário e com a recepção no pátio do Centro, seguida 

de uma mística, com disposição das bandeiras ao centro, e breve apresentação das 

organizações e movimentos presentes (Figura 11).  

 

  
 

Figura 11 – Encontro Preparatório Estadual (PB) para a 6ª Marcha das Margaridas: as 
boas-vindas27 

 

Em vários momentos foi destacada a importância do evento visando não só a 

ida a Brasília, mas também como um momento, importante e necessário, de 

articulação estadual, como destacado pela fala inicial em tom conciliativo de Giselda 

Bezerra Lopes, uma das coordenadoras da comissão estadual, integrante da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT-PB) e do Polo da Borborema: 

 
Estamos em tempos não muito bons (...), mas estamos resistindo e 
dizer que esse momento aqui é a primeira vez que nós enquanto 
movimento de mulheres da Paraíba estamos conseguindo nos 
articular melhor para prepararmos a 6ª Marcha das Margaridas agora 
em agosto. (...) Estamos no momento de unificar as lutas (...), esse é 
um momento especial para nós, as Margaridas, estarmos juntas com 

                                                           
26 Cf.: https://parlamentopb.com.br/movimento-de-mulheres-cobra-retratacao-do-governo-por-fuga-de-
estuprador-de-queimadas/. Acesso em: 27 jan. 2021.  
27 Arquivo da autora. 

https://parlamentopb.com.br/movimento-de-mulheres-cobra-retratacao-do-governo-por-fuga-de-estuprador-de-queimadas/
https://parlamentopb.com.br/movimento-de-mulheres-cobra-retratacao-do-governo-por-fuga-de-estuprador-de-queimadas/
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os mesmos objetivos: enfrentar, construir, enfrentar este mundo que 
está aí e dizer basta a qualquer tipo de violência na vida das mulheres 
e respeitar a diversidade e as formas da gente viver e viver melhor. 
(...) Esse movimento é importante para a reafirmação de lutas para 
irmos para a Marcha das Margaridas, para voltarmos cheias de 
energia para a gente construir uma nova vida aqui no estado enquanto 
movimento de mulheres da Paraíba (LOPES, 2019b) (Informação 
Verbal). 

 

 Da fala inicial que abriu o encontro, o destaque: 1) para a caracterização da 

conjuntura atual como desafiadora; 2) para a importância do processo na 

reenergização de forças, de uma unificação de lutas, o que sinaliza para possíveis 

tensões entre os movimentos/pautas ou até organizações e para o movimento de 

mulheres do estado de forma geral.  

 

 
 

Figura 12 – Encontro Preparatório Estadual (PB) para a 6ª Marcha das Margaridas28 
 

Na Figura 12, as mulheres assistem às falas iniciais do encontro dispostas para 

a frente. Eu também estava naquele lugar e ora me levantava para registrar a 

fotografia. Aquele momento pensava: se estivéssemos em formato de círculo não 

seria uma proposta mais coerente com o que propõe a própria Marcha?  

Bem, após a recepção inicial, uma mesa composta pela professora Ana Paula 

Romão (UFPB), que tem uma importante pesquisa sobre a vida e atuação de 

Margarida Alves, Maria da Soledade Leite e Carmelita Pedroza, contemporâneas de 

Margarida, e Dilei Schiochet, liderança do MST estadual, deu o tom para a abertura 

das falas das participantes que, em sua maioria, destacaram os desafios do contexto, 

                                                           
28 Arquivo da autora.  
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incluindo o aumento do machismo e do feminicídio, e a importância daquele encontro 

e da Marcha que se aproximava.  

Dessas constatações, elencou-se propostas e bandeiras, a partir da dinâmica 

do cochicho, após a explanação sobre os eixos políticos e objetivos da Marcha 

sistematizados nos seis (06) Cadernos de Debate, esses eixos sendo (CONTAG, 

2019c): 

1. Por terra, água e agroecologia; 

2. Pela autodeterminação dos povos, com soberania alimentar e energética; 

3. Pela proteção e conservação da sociobiodiversidade e acesso aos bens 

comuns; 

4. Por autonomia econômica, trabalho e renda; 

5. Por previdência e assistência social pública, universal e solidária; 

6. Por saúde pública e em defesa do SUS; 

7. Por uma educação não-sexista e antirracista e pelo direito à educação do 

campo; 

8. Pela autonomia e liberdade das mulheres sobre o seu corpo e sua 

sexualidade; 

9. Por uma vida livre de todas as formas de violência, sem racismo e sem 

sexismo; 

10. Por democracia com igualdade e fortalecimento da participação política das 

mulheres.  

 Os Cadernos de Debate são importantes materiais de divulgação e formação 

para a Marcha. Foram pensados em encontro realizado entre os dias 22 e 25 de 

janeiro de 2019 na sede da Contag, em Brasília, e contou com a participação de 

aproximadamente 50 participantes, sendo constituído por mulheres do campo, da 

floresta, das águas e da cidade dirigentes sindicais da Comissão Nacional de 

Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag e das organizações parceiras da Marcha 

das Margaridas, colaboradoras, pesquisadoras, educadoras populares, 

assessoras/es da Contag, FETAGs e de organizações parceiras. Um dos objetivos do 

encontro foi dar encaminhamento à elaboração do material (CONTAG, 2019b).

 Como anuncia a Plataforma Política, os eixos e proposições elencados 

sinalizam para o projeto de sociedade apresentado pela Marcha, para um projeto de 

transformação, ao mesmo tempo em que 
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Demarca nossas referências sobre o feminismo que construímos na 
luta, também se contrapõe às tentativas de avanço do 
conservadorismo. As nossas bandeiras de lutas e proposições não 
buscam contemplar apenas as necessidades e demandas das 
mulheres do campo, da floresta e das águas, embora sejam elas as 
idealizadoras e protagonistas das iniciativas aqui expressas, mas sim 
de toda a sociedade brasileira. Lutamos pela soberania nacional, pela 
democracia, por justiça e igualdade social, pelo fim da violência sexista 
e racial, pela manutenção e ampliação dos direitos de cidadania, pela 
preservação de nossos biomas, por alimentos saudáveis produzidos 
pelas agricultoras e agricultores de base familiar e camponesa, pelas 
mulheres indígenas e de comunidades tradicionais. Enfim, lutamos por 
políticas públicas inclusivas, solidárias e sustentáveis. Acreditamos 
que a maioria da gente do nosso país pode ser beneficiada e 
contemplada com o projeto que se desenha a partir desta Plataforma 
(CONTAG, 2019c, p. 38).  

 

 Amplos, esses eixos guiaram a construção da Plataforma Política, documento 

que reúne as pautas e proposições das Margaridas. Diferentemente dos outros anos, 

um documento com demandas não foi entregue ao governo federal em virtude da 

pouca abertura ao diálogo com os movimentos sociais. Mais à frente falarei melhor 

desses eixos políticos e de sua Plataforma.  

No momento final do encontro aconteceu o repasse de orientações para ida à 

Marcha visando a segurança e saúde de todas e diálogo referente à organização dos 

transportes (ônibus), tendo ficado nítidas as pressões por vagas e maior número de 

veículos a abarcar todas as representações: mulheres jovens, indígenas, 

representantes de coletivos, etc.  

Poucos dias antes da data prevista para saída das caravanas, em 10 de agosto, 

foi postada no grupo da organização a Circular 01/2019, as informações sobre a 

concentração para saída dos ônibus (só há pouco confirmados) com detalhes sobre 

os movimentos distribuídos em cada ônibus e telefones das coordenadoras, além das 

orientações da viagem. 

 A 6ª edição da Marcha foi realizada em um contexto adverso e contou com uma 

bem-sucedida campanha de financiamento coletivo. Essa campanha visou arrecadar 

fundos para custeio das participantes a partir da máxima de que a cada 100 reais 

arrecadados garantir-se-ia a participação de até três Margaridas. Registra-se, ainda, 

saídas criativas e solidárias sempre foram uma característica na organização e 

mobilização da Marcha das Margaridas.  

A realização de missas, quermesses, camisetas, bolos, chapéus, de produtos 

da agricultura familiar, são meios importantes de arrecadação de recursos para a 
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garantia da participação dessas mulheres. A campanha arrecadou mais de 130 mil 

reais, tendo contado com a colaboração direta de 1.120 benfeitores/as a partir de uma 

“vaquinha” virtual.  

 

 
 

Figura 13 – Campanha de financiamento coletivo29 
 

Vale dizer que tive uma visão parcial do processo de construção e mobilização 

a partir da organização das Margaridas da Paraíba. Cada estado/região desenvolveu 

suas dinâmicas próprias, embora guiados por uma articulação maior através da 

Comissão Nacional e de documentos-base, como os já mencionados Cadernos de 

Debate.  

A Revista da Marcha das Margaridas 2019, publicada em novembro de 2019, 

portanto, após a realização e avaliação da edição, traz uma preocupação com a 

memória e também com os resultados políticos da ação. Destacou: 

 A realização da 1ª reunião com a Comissão Nacional de mulheres da 

Contag e parceiras da Marcha (2017); 

 As chamadas em diversos espaços, como o Fórum Social Mundial 

(2018); 

 Os espaços do 08 de março; 

 Realização do Curso de formação política sindical de mulheres do 

MSTTR; 

 Definição do lema e eixos da Marcha; 

 Realização das Caravanas das Margaridas; 

 Realização da Campanha de financiamento; 

                                                           
29 Cf.: https://benfeitoria.com/marchadasmargaridas. Acesso em: 28 jan. 2021.  

https://benfeitoria.com/marchadasmargaridas
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 Realização da Oficina de construção dos Cadernos de debates 

(jan./2019); 

 Estudos dos Cadernos de debates; 

 Realização dos encontros regionais para elaboração da Plataforma 

Política; 

 Elaboração da Plataforma Política; 

 Marcha em 13 e 14 de agosto de 2019; 

 Avaliações estaduais e nacional (CONTAG, 2019d).  

Essa metodologia direcionou a construção da 6ª Marcha das Margaridas, que 

para além de um momento ritual, coroou sua potência mobilizadora num cenário 

desafiador e produziu um documento que reúne suas pautas e proposições – a 

Plataforma Política.  

 

4.3 Plataforma Política  

 

 Organizada em torno de 10 eixos, a Plataforma Política das Margaridas esteve 

presente nas falas, cartazes da Marcha e durante sua construção, direcionando as 

práticas e diretrizes políticas da ação. Construída coletivamente a partir das redes e 

demandas locais, reflete o caráter da Marcha de 2019, a saber: de denúncia e 

protesto, resistência e enfrentamento, proposição e pressão (CONTAG, 2019a), bem 

como o seu lema: soberania popular, democracia, igualdade, justiça e não violência 

(CONTAG, 2019e), o que evidencia o traço contínuo e atuação constante das 

Margaridas em seus territórios.  

 O Caderno de Debate nº 01 traz uma explanação didática e introdutória à 

sequência dos volumes, discutindo o que a Marcha entende por cada um desses 

pontos, idealmente interligados: 

 Soberania popular – “diz respeito à capacidade do povo exercer o seu poder 

para decidir sobre as grandes questões que afetam os rumos do desenvolvimento de 

um país e, portanto, a sua vida, o seu cotidiano” (CONTAG, 2019e, p. 06).  

 Democracia – trazendo um histórico a despeito da história recente do Brasil, 

reforça que a existência de eleições não garante por si só a democracia plena. 

Acredita na democracia participativa, a partir da qual o Estado deve induzir e promover 

o desenvolvimento do país. Cita os períodos dos governos Lula e Dilma como tendo 
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refletido esse modelo de democracia, contraposto ao iniciado e consolidado após 

2016, cuja lógica de mercado afeta, sobretudo, a vida das populações do campo.  

 Igualdade – as Margaridas partem do reconhecimento do Brasil como um país 

desigual do ponto de vista econômico e social, o que se reflete também no âmbito 

privado das relações.  

 Justiça – a partir desses desnivelamentos, a Marcha reconhece a justiça social 

enquanto a busca por igualdade, mas não só – também o reconhecimento de 

especificidades e diferenças de gênero, raça e classe “para que as demandas de 

setores e grupos colocados à margem pela sociedade sejam escutadas e 

consideradas” (CONTAG, 2019e, p. 17).  

 Não violência – a violência é entendida enquanto um mecanismo de 

manutenção da ordem e das desigualdades, sendo a população negra, LGBT e rural 

as mais atingidas. Nesse sentido, a Marcha compreende dar respostas ao dilema das 

desigualdades a partir de três frentes: 1) a busca da igualdade econômica; 2) 

reconhecimento da dominação e opressão, especificidades e diferenças entre grupos; 

3) demanda por voz dos grupos.  A partir dessa interconexão, a construção do tema 

da 6ª edição: Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, 

justiça, igualdade e livre de violência. Se comparado ao da edição anterior, de 2015, 

percebemos a retirada dos termos “por desenvolvimento sustentável”, “autonomia” e 

“liberdade”30. O foco aqui é na soberania popular em detrimento do desenvolvimento 

sustentável, embora essa pauta continue a guiar as ações da Marcha.  

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
30 Como vimos no capítulo anterior, o tema da 5ª Marcha das Margaridas foi Margaridas seguem em 
marcha por desenvolvimento sustentável com democracia, justiça, autonomia, igualdade e liberdade. 
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Figura 14 – Cartaz da 6ª Marcha das Margaridas (2019)31 
 

Os traços de aquarela das peças gráficas e cartaz da marcha anterior se 

mantiveram na de 2019. Do cartaz acima, a permanência da cor lilás; os tons pasteis 

prevalecem, com tons primários colorindo roupas e adereços das Margaridas. As 

cores verde e vermelho, que remetem às cores oficiais da Contag, estão presentes 

nas margens superior e inferior do cartaz. Também na parte inferior, a menção às 

organizadas parceiras.  

Quase ao centro, um chapéu vira estandarte com a logomarca da Marcha. Do 

meio da fileira para trás, bandeiras erguidas com algumas de suas reivindicações: fim 

da violência sexista, soberania alimentar, não à Reforma da Previdência, democracia 

e garantia de direitos, além de terra, água e agroecologia. Apesar dos desafios, não 

deixaram de ecoar suas lutas. Em uma diversidade de feições, algo em comum: todas 

                                                           
31 Disponível em:  
http://www.contag.org.br/index.php?modulo=portal&acao=interna&codpag=616&dc=1&nw=1. Acesso 
em: 10 nov. 2021.  

http://www.contag.org.br/index.php?modulo=portal&acao=interna&codpag=616&dc=1&nw=1
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elas gritam – e marcham. Essa peça foi distribuída e fixada em todos os sindicatos 

rurais e federações. Ganhei um quando estive na FETAG-BA, em Salvador, em julho 

de 2019.  

 Luta e resistência em direção à transformação social – esse é a orientação da 

Plataforma Política das Margaridas (CONTAG, 2019c). Na introdução do documento, 

lê-se: 

 
Por meio desta Plataforma Política nos dirigimos a toda a sociedade 
brasileira, seja para denunciar o processo de desmonte do Estado de 
Bem-Estar Social e a implementação de um projeto neoliberal, com 
consequentes retrocessos sociais, ambientais e políticos, 
comprometendo a expansão de direitos e a manutenção daqueles já 
conquistados; seja para anunciarmos as bases de um novo projeto 
nacional de desenvolvimento sustentável, que tenha como um dos 
pilares a produção de alimentos saudáveis (CONTAG, 2019c, p. 03).  
 

 Dessa passagem, visualizamos o teor denunciativo e propositivo, cujo fim 

aponta para um projeto de desenvolvimento sustentável e cujo pilar é a produção de 

alimentos saudáveis, mas não só. Ao longo do documento esse projeto é 

caracterizado de forma mais panorâmica e relacional – e contraposto ao avanço do 

conservadorismo.  

 O documento informa que a plataforma proposta pode beneficiar a todos e 

todas sem distinção, para além do sexo. De forma pacífica e em marcha afirma que 

um outro Brasil é possível (CONTAG, 2019c), assertiva que guia as ações da Marcha 

desde sua primeira edição, conforme vimos.  

 

 
 

Figura 15 – Cartazes: Ala da Marcha Mundial de Mulheres32 

                                                           
32 Foto: Sue Cassimiro (2019). Disponível em: 
https://www.flickr.com/photos/marchamulheres/48643670557/. Acesso em: 08 abr. 2020.  
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 Na caminhada e na concentração as mulheres hasteiam suas bandeiras de luta 

em alas como a da Marcha Mundial de Mulheres, na imagem acima, que são repetidas 

como palavras de ordem nos vários carros de som que guiam as alas. Nesses 

caminhões com som amplificado vão representantes das organizações parceiras, 

como Maria do Céu Silva, do Polo da Borborema e GT de Mulheres da Associação 

Nacional de Agroecologia, a ANA, ou da própria Comissão Nacional, que revezavam 

o microfone entre si (Figura 16). A sua principal função era animar o percurso, do seu 

início ao fim, seja ditando palavras de ordem ou reforçando as reinvindicações da 

Marcha. Os carros de som puxavam os estados; as alas eram divididas por eixos. 

 

 
 

Figura 16 – Carro de som da ala “Por terra, água e agroecologia”33 
 

Céu foi na mesma caravana que eu, era uma das coordenadoras do ônibus. 

Ela preparou sua fala no trajeto. Muito dinâmica e, por vezes jocosa, Céu me pediu 

para ajudá-la “com as palavras”.  

Fiquei pensando naquele momento a respeito de como eu estava sendo lida: 

alguém que estava ali na condição de pesquisadora, que tinha um bom nível de 

escolaridade e, logo, em tese, conseguiria articular melhor as ideias no papel. Céu foi 

uma importante articuladora da realização da pesquisa de campo. Ela também me 

cedeu o caderno de falas do carro de som em que estava, o da ala “por terra, água e 

agroecologia”, por sua vez a ala da região Nordeste.  

O roteiro trouxe um resumo das reivindicações, objetivos e proposições 

relacionadas ao eixo, bem como palavras de ordem e um reforço do que é a Marcha 

                                                           
33 SILVA, Maria do Céu. Sem título. WhatsApp: [Grupo Marcha das Margaridas PB01]. 16 ago. 2019. 
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e sua inspiração. O nome de Margarida Alves era recorrente, também a menção às 

organizações parceiras. Músicas, palavras de ordem e salves à Marcha, às 

Margaridas e às delegações davam o mote para as falas das representantes.  

Foram listados os países da delegação internacional, sendo eles: Antígua, 

Argentina, Bolívia, Bangladesh, Barbados, Chade, Camarões, Chile, Colômbia, 

Congo, El Salvador, Espanha, Gana, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Nepal, Nigéria, 

Panamá, Paraguai, Peru, Quênia, República Dominicana, São Vicente e Granadinas, 

Uganda, Uruguai (MARCHA DAS MARGARIDAS, 2019a).  

 Bem, a essa altura da análise, nos parece muito certo de que a tônica maior da 

Marcha é a reinvindicação pela participação de suas sujeitas na história e nos rumos 

do país. Para as Margaridas, a participação política das mulheres é condição 

primordial para a democracia (CONTAG, 2019e).  

Estamos falando não necessariamente de uma política da presença de que fala 

Anne Phillips (1996), em que a inclusão política se ancora na participação política 

representativa, mas também de forma estrutural – “do quarto e quintal da casa até o 

Congresso Nacional” (CONTAG, 2019e, p. 33), passando pelas instâncias do 

movimento sindical. Foi pela participação política e organização das mulheres que a 

Marcha cavou – e cava – espaço no campo dos direitos e da representação.  

No contexto que atravessamos, a defesa de uma democracia radical, da 

manutenção da reserva de vagas de 30% para candidatas (que implica a destinação 

de recursos), da realização da (tão sonhada) reforma política popular. 

 O princípio da participação se relaciona com o da autodeterminação – a 

possibilidade dos povos conduzirem sua vida política, econômica, cultural. O 

alinhamento do Estado aos interesses do capital limita esse protagonismo em prol do 

bem-viver, “inclusive, em relação às definições que dizem respeito às políticas e 

estratégias de produção, distribuição e consumo de alimentos e energia. Ou seja, 

ameaça a soberania alimentar e energética” (CONTAG, 2019f, p. 09). Também 

ameaça as condições de vida dessas sujeitas, suas famílias e comunidades.  

A Marcha sai em defesa de “que todas(os) tenham direito à quantidade e tipo 

de energia necessária à nossa própria sustentação e aos recursos indispensáveis 

para mantê-la, sem gerar impactos negativos, sejam eles ambientais, sociais ou 

econômicos” (CONTAG, 2019c, p. 17). Isso através da garantia de acesso aos 

territórios, da construção de sistemas alimentares mais justos e equitativos, da 

promoção do fortalecimento da agricultura familiar camponesa, de programas como o 
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Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que compra alimentos da agricultura 

familiar com dispensa de licitação e os destina às pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional, e o PNAE – Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, que adquire produtos da agricultura familiar destinados à merenda escolar. 

Bem como do incentivo às tecnologias sociais associadas à produção de energias 

renováveis e da efetivação da universalização da eletrificação rural em todas as 

regiões do Brasil.  

 Ampla, a Plataforma Política das Margaridas transversaliza pautas e temas que 

perpassam também a relação com os biomas e com os bens comuns. É central, por 

exemplo, a resistência das mulheres na luta pelo livre acesso à biodiversidade e na 

ressignificação da agroecologia, o diálogo com a economia feminista. O que, segundo 

Santos (2021 apud CAVALCANTI; TAVARES, 2021), tem intensificado o 

protagonismo feminino na busca de outros modos de ser e estar no mundo: 

 
As mulheres do Sul Global têm estado a frente de experiências 
econômicas que: 1. descortinam outras lógicas produtivas e sua 
ligação com dimensões não-econômicas da vida (a exemplo da 
relação entre o econômico e o espiritual nas economias indígenas); 2. 
ressaltam outras dimensões subvalorizadas da economia, como a 
reciprocidade, a redistribuição e a provisão; 3. promovem uma 
redistribuição de recursos no contexto da comunidade, desafiando a 
ideia de que a redistribuição é uma tarefa do Estado; e 4. suscitam 
combinações destas dimensões referidas, criando híbridos 
interessantes, a exemplo dos mercados populares conduzidos por 
mulheres em que as preocupações com o cuidado reformulam a lógica 
usualmente impessoal e sisuda de funcionamento dos mercados. 
Neste sentido, estas mulheres, de fato, chamam nossa atenção para 
outros modos de produção, de consumo, de circulação de bens. (...) 
Estas mulheres, eu ousaria dizer, re-encrustam a economia nos 
contextos em que se encontram e repolitizam o domínio do doméstico 

(SANTOS, 2021 apud CAVALCANTI; TAVARES, 2021, p. 323). 
 

 Assim, se organizando a partir de princípios que se contrapõem à lógica 

capitalista, as mulheres das águas, do campo e das florestas, vêm evocando práticas 

e princípios de complementaridade, autonomia, reciprocidade a partir das 

comunidades (PAREDES, 2020) e em contraponto às narrativas de poder costuradas 

a partir de linhas abissais, que continuam a estruturar o pensamento moderno, nos 

dizeres de Boaventura de Sousa Santos (2009). 

 Práticas comunitárias como a criação de bancos de sementes crioulas/nativas 

na Paraíba, a organização e luta das quebradeiras de coco babaçu no Maranhão, o 

manejo sustentável da coleta de flores em Minas Gerais são alguns exemplos de 
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resistência coletiva das Margaridas frente à mercantilização e privatização dos bens 

comuns (CONTAG, 2019f).  

As Margaridas exigem o reconhecimento de seus saberes e práticas. É a busca 

do viver bem que deve ser traduzido em políticas públicas, cujas estratégias de luta 

também passam pela criatividade e pela vivência em comunidade, da realidade em 

que se vive, proposta que destoa da lógica individualista de bases coloniais e que 

deve se chegar às instâncias do governo nacional (PAREDES, 2020; PAREDES, 

GUZMÁN, 2014), requisito para essa transformação das demandas em efetivação 

legal.  

Paralelo a isso, a luta por autonomia econômica, trabalho e renda direcionam 

a prática das Margaridas e contrasta com dados como o que traz que 45% da 

produção agrícola brasileira é feita por mulheres (IBGE, 2009). Seu trabalho ainda é 

lido como ajuda, estando sujeitas a salários menores que os homens. Isso, contudo, 

não significa que seu trabalho seja menor – ou mais “leve”. A esse respeito, sinaliza 

Paulilo (2016b): 

 
Trabalho “leve” e “pesado” são, portanto, categorias que variam 
segundo o sexo do trabalhador e as condições de exploração da terra 
nas várias regiões agrícolas. Invariável é a convicção de que o 
trabalho feminino é mais barato (PAULILO, 2016b, p. 110).  
 

 A análise de Paulilo se pauta na dicotomia construída em torno do que é 

trabalho de homem e do que é trabalho de mulher na roça. O que é leve ou pesado 

não é o teor de sua dinâmica, mas por quem é realizado – “é ‘leve’ se pode ser 

realizado por mulheres e crianças” (PAULILO, 2016b, p. 115), ou seja, pela posição 

que culturalmente ocupam no núcleo familiar.  

 Sobre o assunto, muito nos interessa a análise de dois vídeos (que inclusive 

foram assistidos no percurso da viagem a Brasília) – A vida de Margarida e Zefinha 

Quer Casar, produzidos pelo Grupo de Teatro Amador do Polo da Borborema34. Os 

vídeos são uma adaptação de peças teatrais, transformadas em uma espécie de 

novela por entender sua dimensão pedagógica e operacional. Eles contam a história 

de Margarida e sua família, uma família de agricultores que moram em uma pequena 

                                                           
34 Os vídeos estão disponíveis nos links: 1) A vida de Margarida (33 min.): 
http://aspta.org.br/2013/03/video-a-vida-de-margarida/ e 2) Zefinha Quer Casar (22 min.): 
http://aspta.org.br/2015/05/video-zefinha-quer-casar/. Acesso em: 20 set. 2018. 

http://aspta.org.br/2013/03/video-a-vida-de-margarida/
http://aspta.org.br/2015/05/video-zefinha-quer-casar/
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propriedade cuja renda é baseada em princípios da agroecologia, na policultura e 

criação de animais de pequeno porte e seus derivados.  

Margarida é casada com Biu, o homem da casa, com quem tem dois filhos: 

Zefinha e Tonho. Tonho ajuda Biu com os afazeres do roçado, com as atividades fora 

do âmbito da casa. Ambos gozam do privilégio de se situarem em uma sociedade 

marcada por relações muito desiguais de gênero, em que mando e subordinação 

ditam lugares para homens e mulheres, para pais e mães, filhos e filhas. Às mulheres 

cabem os afazeres da casa e de seu arredor, a criação dos filhos, o trabalho sem 

relevância econômica e simbólica, o trabalho com menor valor, portanto.  

 O trabalho é elemento central nas relações sociais no campo, entendendo 

inclusive que é a mão de obra da família que as estruturam. É a interação entre 

homens, mulheres e gerações que tecem a agricultura familiar. E é nesse sentido, de 

interação entre os diferentes marcadores sociais, que nos são caras as contribuições 

teóricas de Britto da Motta (1999; 2004), nos ajudando a discutir as simbioses entre 

as gerações e as configurações de poder instauradas inclusive no gênero e na própria 

dinâmica da tradição: como pensar o futuro da agricultura familiar sem levar em conta 

dinâmicas de geração e gênero? Como pensar o lugar de respeito dos mais velhos 

nessas sociedades e mais, o lugar do homem chefe de família? E da mulher, 

cuidadora de famílias geralmente extensas, aquela que geralmente é a primeira a 

acordar e a última a ir dormir? Como entender o lugar dos filhos (homens e mulheres)? 

Seriam eles apenas meros repetidores de estruturas dadas, de dadas “heranças”? 

Quais seus lugares de agenciamento? 

 Como nos afirma Debert (2000), as categorias de idade são construções 

históricas e sociais, são criações arbitrárias, o que não quer dizer que não tenham 

efetividade na ordem social, também pelo seu critério hierarquizante e de coesão, 

como nos lembra Balandier (1977).  

 Nos dois vídeos, Tonho é a voz ativa do pai, do homem que cumpre seu papel 

de providência e controle. Zefinha, a imagem e semelhança da mãe, não fosse a 

vontade latente por liberdade: “oh mãe, também pai toma café e não tira nem a xícara 

da mesa”, em fala no primeiro vídeo. Liberdade, contudo, que é buscada a partir do 

seu casamento com Zé, narrativa marcante no segundo vídeo. Interessante, pois os 

audiovisuais são uma espécie de continuidade um do outro. Ao chegarmos no 

segundo já estamos familiarizados/as com a história da família de Margarida e Biu. 

Esses materiais foram produzidos com dois anos de diferença apenas. 
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 Biu é o marido que tolhe as vontades e dita responsabilidades para a esposa 

Margarida, figura cansada e resignada de suas tarefas. A narrativa de A vida de 

Margarida (2013) é construída no sentido de evidenciar sua paciência no cumprimento 

de seu papel de mãe, esposa e do lar. Com ares marianos, é aquela que tudo suporta 

em nome da casa, afinal, “tem que fazer por onde viver”.  

 

 
 

Figura 17 – Margarida é a última a sentar à mesa35 
 

 Nos vídeos, e principalmente em A Vida de Margarida, percebemos que 

diferente da máxima do patriarcado, não é o homem que prove, mas ela, Margarida, 

a que organiza o dia a dia da casa, do fora dela, e por extensão, da família. Ela serve 

e cuida (Figura 17).  

 A Biu, cabe ditar as ordens, ter o divertimento, a saída após o expediente (finito) 

de trabalho. À Margarida, cuidar de todos e esquecer de si, a ceder o seu dinheiro 

fruto da venda de suas galinhas de quintal, para as doses de pinga do esposo, para o 

lazer de outrem. Mulher forte a começar do nome, que nos rememora Margarida Maria 

Alves. Uma característica interessante que observei quando da viagem de campo com 

as Margaridas foi justamente uma forte identificação com a personagem. São quantas 

as Margaridas? 

 

                                                           
35 Frame do vídeo A Vida de Margarida (2013).  
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Figura 18 – Zefinha, responsável por auxiliar a mãe nos afazeres de casa e do seu arredor36 
 

 A divisão do trabalho dentro de uma ordem patriarcal de gênero e de 

circunstâncias geracionais elucida a hierarquia da vida no campo. O trabalho é central, 

faz-nos “gente”. Cresci ouvindo que ser “direito/a” é ser “trabalhador/a”. Essa 

formação passa pelo trabalho na roça, quase infinito e pouco remunerado em termos 

reais – para as mulheres. Zefinha aprende essa sistemática com a mãe para depois 

constituir o seu próprio núcleo familiar. Com a mãe, ela divide os afazeres da casa e 

do seu arredor (Figura 18). Sintetiza Paulo (2011): 

 
Desde muito cedo o trabalho faz parte da socialização das crianças e 
adolescentes filhos de agricultores familiares, principalmente os de 
tradição camponesa. Essas atividades no sítio não são vistas pelos 
pais como exploração, mas como exercícios de aprendizagem. 
Também os jovens valorizam os conhecimentos adquiridos com a 
prática, embora muitas vezes ela seja considerada pesada e penosa. 
Dessa forma, o trabalho na agricultura é percebido pelos jovens não 
tanto como uma profissão, mas como forma de enfrentamento das 
adversidades da vida para que seja no futuro uma pessoa decente, 
honesta e trabalhadora. Nesse sentido, o trabalho tem um significado 
ético (PAULO, 2011, p. 22). 

 

 No que tange à sonoplastia dos vídeos, é responsável por embalar o 

telespectador, remexendo algumas sensações: raiva, indignação, revolta. Evocam em 

nós aquilo que esperamos que se concatene em Margarida? E em Zefinha, quando 

esta vê no casamento com Zé sua rota de escape? Elas que tentam pela via da 

paciência e do apelo, autorização para realizar atividades tão simples como participar 

do intercâmbio sobre plantas medicinais organizado pelo sindicato: “quem sabe ele 

num deixa, né?”, em Zefinha Quer casar (2015).   

                                                           
36 Frame do vídeo A Vida de Margarida (2013).  
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 Em cena emblemática (Figura 19), Margarida faz o pedido para ir à reunião com 

Zefinha, lavando os pés de Biu – enquanto Zefinha limpa o terreiro e Tonho se prepara 

para ir ao jogo de futebol –, que vitupera: “quem vai fazer o cumê da gente?”. Em 

resposta, Margarida se posiciona: “meu filho, eu acordo quatro horas da manhã e 

deixo o almoço pronto, é só esquentar”. Retruca jogando a palavra ao pai: “E a gente 

vai comer o cumê frio, é pai?”. Essa cena de A Vida de Margarida (2013) prossegue 

com a sugestão de venda da única ovelha de Zefinha para patrocínio do time de 

Tonho, revelando as escolhas e posturas autoritárias de Tonho e Biu com relação às 

mulheres da casa.  

 
 

Figura 19 – Conversa no terreiro37: um contraponto38 
 

 Tonho e Biu, que pertencentes a gerações diferentes, se ligam por traços de 

concordância afins. Estando na mesma cultura e compartilhando do mesmo privilégio 

de gênero, postulam um lugar de mando com relação à sua esposa e filha, mãe e 

irmã, respectivamente. Como nos alerta Britto da Motta: “as gerações, como as 

classes sociais, não se encontram isoladamente, mas em referência mútua, 

contraposição e até oposição umas às outras: uma geração é, ou torna-se, aquilo que 

o jogo de relações com as outras permite” (MOTTA, 2004, p. 136).  

 Duas gerações se colocam nos vídeos, contudo, são descontínuas e 

atravessadas pela estrutura do patriarcado. As relações de poder instituídas são 

capilares, permitindo também agências e fissuras. Em Zefinha Quer casar (2015), 

Ana, amiga de Zefinha, participa do Fundo Rotativo Solidário da comunidade e 

                                                           
37 Espaço de terra, plano e amplo, numa povoação ou contíguo a uma casa; adro; largo; terraço. 
Cf.: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/terreiro. Acesso em: 24 set. 2018.  
38 Frame do vídeo A Vida de Margarida (2013). 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/terreiro
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aconselha Zefinha a rever a liberdade escolhida: a liberdade estava mesmo no 

casamento? 

 Os Fundos Rotativos Solidários são fundos destinados ao apoio a projetos 

associativos e comunitários de produção de bens e serviços e das necessidades 

básicas dos grupos envolvidos. No caso em questão, serve como uma poupança 

comunitária gerida coletivamente para fortalecer a agricultura familiar. Essa poupança 

é formada por meio da doação voluntária de recursos (ou elementos como animais, 

etc.) ou pode ser constituída a partir de ações e recursos externos destinados à 

comunidade (FUNDOS SOLIDÁRIOS..., s/d).  

 

 
 

Figura 20 – Na sala, interdição sobre a vida das mulheres39 
 

 Em Zefinha Quer Casar (2015), em diálogo no espaço da sala (Figura 20), limite 

entre a casa e o espaço do público, e enquadrando Margarida ao fundo através da 

porta da cozinha, Zé – o namorado de Zefinha –, Biu e Tonho conversam sobre o 

relacionamento e os limites a serem dados à Zefinha. Posição que é reforçada pelo 

pai e pelo irmão: “é necessário botar ordem”. Proibições, interdições de homens sobre 

a vida de nós mulheres.  

 

                                                           
39 Frame do vídeo Zefinha Quer Casar (2015).  
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Figura 21 – Na cozinha, a dúvida e a solidariedade40 
 

 Na cozinha (Figura 21), espaço culturalmente reservado às mulheres, Ana, 

Margarida e Zefinha conversam entre si: “pense bem”, “ah, quando a gente casa a 

gente tem que obedecer ao marido, fazer o papel da mulher, a gente não pode tá 

criando conflito se não a gente não vai viver”, “mãe, eu fico pensando: será que toda 

mulher tem que viver desse jeito?”. Logo, as perguntas e ressalvas levantadas abrem 

margem à ruptura de relações de poder pautadas na submissão e controle das 

mulheres, principalmente das mulheres jovens, aprendizes de cuidadoras e de donas 

de casa.  

 Relações que, contudo, não isentam as mulheres rurais em sua diversidade 

constitutiva, de protagonismos e articulações as mais diversas também na luta por 

terra/territórios, água e agroecologia, por exemplo, experiências que têm fortalecido a 

autonomia econômica – e empoderamento – dessas mulheres (CONTAG, 2019g).  

 São muitas, portanto, as frentes de luta, que se concatenam ao embate direto 

às estruturas do patriarcado, do capitalismo e do racismo em prol de uma vida livre de 

violência, mas não só (CONTAG, 2019h; 2019i). Direitos básicos e fundamentais 

como saúde, previdência e assistência social públicas, gratuitas e de qualidade dão a 

tônica do questionamento das Margaridas aos direitos universais dissertados na 

Constituição. Elas questionam e propõem. O que também passa pela reinvindicação 

por uma educação não-sexista e antirracista e pelo direito à educação do e no campo, 

bem como pela autonomia e liberdade sobre o seu corpo e sua sexualidade 

(CONTAG, 2019h; 2019j). 

                                                           
40 Frame do vídeo Zefinha Quer Casar (2015).  
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Um novo Brasil é possível, afirmam as Margaridas a partir de sua Plataforma 

Política (CONTAG, 2019c), de seus eixos estruturantes, e que na edição de 2019 

adquiriu um traço ainda mais combatente ao avanço do conservadorismo e 

especialmente ao atual governo. Combatem e conclamam a nos somarmos de forma 

pacífica e em marcha. 

Marchar que se reinventa em tempos de pandemia. Desde a situação de 

pandemia da Covid-19, decretada em março de 2020, a Marcha das Margaridas tem 

realizado várias atividades virtuais, como jornadas, lives e a comemoração dos seus 

20 anos41. O contexto, difícil por si só, coloca desafios às lutas sociais e à manutenção 

do bem-estar e da saúde no mundo. Apesar de tudo, as Margaridas marcham. Já 

estão se organizando para marcharem em 2023.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 A live de comemoração dos 20 anos da Marcha das Margaridas pode ser conferida em: 
https://www.youtube.com/watch?v=uyZGmeEV7Ms&ab_channel=TVCONTAG. Acesso em: 28 jan. 
2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=uyZGmeEV7Ms&ab_channel=TVCONTAG
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Foto: Mídia Ninja (2015) 
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5 NOS CAMINHOS DAS MARGARIDAS: UMA ETNOGRAFIA FEMINISTA NA 

MARCHA DAS MARGARIDAS 2019 

 

Lá estão elas rompendo a estrada. 
(...) 

Lá estão elas cerrando fileiras. 
Trazem enxadas e foices nos ombros. 

(...) 
Marcham por sobre seus próprios escombros 

 
Se já não têm o destino nas mãos, 

Se, sob os pés, lhes retiram o chão, 
Marcham ao vento feito Margaridas 

 
Se lhes acuam, empurram pra morte, 
Criam desvios, mas mantêm o norte 

É necessário marchar toda a vida 
 

(CACÁ, 2003, s/p)  
 

Dentre uma das muitas definições possíveis para o marchar, os dicionários nos 

falam em mudança de posição no espaço, em deslocamento, avanço. Tal ação guia 

as Margaridas desde as suas bases rumo a Brasília a cada quatro anos. Elas são 

direcionadas por suas necessidades e desejos de mudança. Não são poucos os 

enfrentamentos, as disputas de narrativas em um mundo que as (nos) oprime por suas 

condições de classe, gênero, raça/etnia, geração, sexualidade, território, a citar 

algumas.  

Estive imersa no processo de preparação e avaliação e na própria Marcha das 

Margaridas 2019 junto com as Margaridas da Paraíba. Na oportunidade, entrevistei 

algumas delas quando de nossa viagem para Brasília, em agosto do mesmo ano. Um 

misto de ansiedade tomou conta desde que decidi acompanhá-las na tentativa de 

fazer uma etnografia feminista da 6ª Marcha.  

Havia medo, mas também havia expectativa em participar de um processo tão 

articulado com suas bases. Viajei de Salvador-BA para São Sebastião de Lagoa de 

Roça-PB de ônibus numa quinta-feira, com tempo folgado para descansar e partir de 

Campina Grande a Brasília, com as Margaridas do estado no domingo. Saí da Bahia 

para mais ao Norte, voltei atravessando o estado e em direção ao Oeste. Retornei 

fazendo o caminho inverso.  

Passei uns 15 dias em trânsito, mas estava preparada: os ambulantes da 

Avenida Sete, em Salvador, me ajudaram – fui com uma bolsa de equipamentos: 
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carregadores portáteis, cabos USB, gravador de voz, tudo a postos. Não queria perder 

nada. Nem sabia se conseguiria dar conta do tanto de informação que eu imaginava 

coletar – uma quimera! Contudo, abstrai o máximo, me vali também de muitos 

materiais produzidos por terceiros/as, disponíveis na Internet, por exemplo, de 

materiais compartilhados nos grupos de WhatsApp.  

Voltei feliz. Reenergizada para seguir com a produção escrita desse trabalho. 

Consegui fechar toda a parte documental antes da pandemia de Covid-19 ter sido 

deflagrada. Conversei com muitos/as amigos/as que foram prejudicados por não 

terem conseguido ir a campo em virtude do cenário. Nesse sentido, estive aliviada. 

Precisei lidar com outros remanejamentos, que não esse. Não foi e não está sendo 

fácil, obviamente, mas a gente segue lidando com o possível, né verdade?! 

Essa última parte da tese foi escrita, portanto, em tempos “pandemônicos”, 

como diz um amigo meu, e confesso que não pôde ser feita sem um toque de 

saudosismo pelos chamados tempos normais. Rememorei vários momentos com 

muito afeto, com informações recentes de como as mulheres estavam lidando com o 

coronavírus (e suas variantes gripais) e os desafios da conjuntura em seus territórios, 

com os limites também de meu próprio lugar de autoria. Ademais, estou feliz que você, 

leitor/a, tenha chegado até aqui. Vamos juntos/as!  

 

5.1 Margaridas em marcha 

 

A viagem rumo a Brasília iniciou num domingo à tarde, num domingo de dia 

dos pais, data simbólica para algumas das Margaridas que acompanhei. Algumas 

tinham conseguido almoçar com os seus, outras precisaram sair muito cedo de suas 

comunidades, mas não estavam tristes, sabiam que para viver a luta era preciso fazer 

renúncias. Meu pai me deixou no centro da cidade de Lagoa de Roça, onde mora e 

onde também eu estava hospedada, local onde passaria a van com mulheres que 

vinham dos municípios de Esperança, Areial e Montadas.  

Encontramos as demais próximo à rodoviária de Campina Grande, ponto de 

encontro. Ao entrar na van junto com duas outras colegas, fomos questionadas se era 

aquela a nossa primeira marcha, talvez pelo número de malas e pela ansiedade nítida 

que transmitíamos. Fomos bem acolhidas, nós, as “Margaridinhas”, como chamaram, 

e que foi motivo de risos.  
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Juntas percorremos pouco mais de 4.600 km entre a viagem de ida e de volta. 

Na ida levamos exatas 48hs para chegar ao Pavilhão do Parque da Cidade. A volta 

transcorreu-se mais rápida: durou em média 45 horas, saímos de Brasília às 13hs da 

quarta, dia 14; às 10hs da manhã da sexta-feira já estava na casa de minha mãe, em 

São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, que dista 15 km de Campina Grande, cidade 

polo da região. Como pode-se observar nos mapas abaixo, o percurso de ida foi 

realizado via Petrolina-PE, enquanto o de volta se deu passando pelo anel viário de 

Feira de Santana-BA. Fomos e voltamos no mesmo veículo, que dispunha de dois 

motoristas que se revezaram no trajeto.  

Todas levavam reservas de comida, de água, frutas. Eu fui com minha caixinha 

de isopor a tiracolo. No lanche da tarde, o milho cozido, colhido no roçado de meus 

pais, que levei e compartilhei, ainda estava quentinho. No percurso, nem dava tempo 

sentir fome: frutas, biscoitos, salgadinhos, doces, eram fartos e sempre 

compartilhados. Uma delas levou um saco de laranjas!  

Fomos em um dos cinco ônibus que levavam a delegação da Paraíba. As 

mulheres organizadas no Polo Sindical da Borborema eram maioria, mas dividiam o 

espaço com mulheres de outras organizações como Casaco, Folia, Coletivo Regional 

e outras do Médio Sertão.  

 

 
 

Figura 22 – Percurso de ida42 

                                                           
42 Fonte: https://www.google.com.br/maps. Acesso em: 01 out. 2021.   

https://www.google.com.br/maps
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Figura 23 – Percurso de volta43 
 

Os demais ônibus saíram de João Pessoa, capital, e também do Brejo. O ponto 

de encontro foi no Sertão, em Patos, para o jantar na sede da FETAG. Em conversas 

informais, as coordenadoras do ônibus em que eu estava mencionavam que aquela 

recepção dizia muito em relação a um diálogo movimentos/Federação não visto nas 

edições anteriores. Esperamos por volta de três horas até que todos os veículos 

chegassem e as mulheres se alimentassem. Estava muito quente; ainda estávamos 

no estado da Paraíba e a fisionomia de algumas já revelava aparente cansaço. 

Aproveitamos para tomar banho e descansar. Antes da saída em comboio, rezamos. 

A religiosidade popular católica é muito forte entre as Margaridas. Uma ou outra 

Margarida protestante estiveram conosco, embora as católicas sejam maioria. A 

religião é fundante na vida delas, como a própria Marcha.  

Nos preparativos para sair, ainda em Campina Grande, recebemos chapéus 

adornados com fuxicos de margaridas e também informes de segurança já 

repassados nos grupos de WhatsApp. Fui adicionada em dois deles: Marcha das 

Margaridas PB e Marcha das Margaridas PB01, cujos objetivos era possibilitar a troca 

de informações sobre o processo, bem como o compartilhamento de documentos e 

circulares. Por fim, foram espaços de trocas entre as mulheres.  

                                                           
43 Fonte: https://www.google.com.br/maps. Acesso em: 01 out. 2021.   

https://www.google.com.br/maps
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As mulheres dos municípios que compõem o Polo da Borborema receberam 

uma quantia individual no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para custear as 

despesas com alimentação, a qual também recebi por estar indo representando o 

município de Lagoa de Roça. Saímos de Campina Grande por volta das 14hs do 

domingo, dia 11, após rezarmos a oração do Pai Nosso.  

 

 
 

Figura 24 – Concentração em Campina Grande-PB44 
 

Elas (e eu) estavam ansiosas, o que se percebia na arrumação constante de 

malas e pertences, no retoque do batom, na disposição dos travesseiros, visando 

deixar o trajeto mais aconchegante, afinal seriam três dias de percurso, mais de dois 

mil quilômetros a se percorrer.  

Aproveitei já o momento da tarde para começar as entrevistas. Comuniquei 

coletivamente a todas já no começo da viagem sobre as minhas intenções de pesquisa 

e dei início às conversas. Ao dialogar com elas sobre a possibilidade de gravar seus 

depoimentos, reforçava os objetivos da investigação.  

Para isso, foi preciso remanejar os assentos da Margaridas que estavam do 

lado da que iria ser entrevistada. Era um remanejamento até certo ponto 

inconveniente. E logo, as entrevistas foram realizadas com aquelas em que eu 

conseguia organizar um ambiente propício à gravação no ambiente interno do ônibus. 

Eu chegava com jeitinho, em tom de negociação. A que estava na poltrona do lado 

oposto geralmente ouvia a conversa que se desenrolava e eu percebia que já ficava 

                                                           
44 FREIRE, Adriana. Sem título. WhatsApp: [Grupo Marcha das Margaridas PB01]. 11 ago. 2019. 
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a pensar nas respostas que daria caso fosse ela a próxima entrevistada. Entendo que 

isso também interferiu no teor das respostas, embora elas aparentassem não terem o 

que esconder a despeito de suas histórias – de vida e de lutas. Algumas foram bem 

receptivas, já esperavam a minha chegada convidativa, outras ficaram mais acuadas; 

no decorrer da viagem todas nós nos soltamos mais.  

Umas das primeiras Margaridas que entrevistei foi Kátia, que relatou que o ex-

marido a proibia de estudar e participar de reuniões e mobilizações do sindicato. 

Enfática, disse: 

 
Quando eu me separei foram duas coisas que vieram na minha 
cabeça: começar a estudar e ir para Brasília, como eu já conhecia essa 
viagem que as meninas iam, eu sempre queria ir e não podia, eu disse: 
‘na próxima Marcha das Margaridas eu quero tá dentro, eu quero ir’ 
(BARBOSA, 2019) (Informação verbal).  

 

Mãe, divorciada, agricultora familiar, também é cuidadora de idosos, diz que 

precisou criar estratégias para se ausentar durante uma semana. Ela, que sempre 

cuida da plantação, dos animais, dos filhos e de idosos, se permitiu sair, estar em 

passagem, enfrentar a estrada, os medos e as relações de poder postas. Ela estava 

feliz em me falar isso. Sua fala era catarse, parecia mostrar para ela mesma sua força.  

Força e importância que também foram destacadas por Anilda dos Santos, do 

assentamento Oziel Pereira, município de Remígio-PB, a segunda Margarida que 

entrevistei: 

 
Eu acho que a gente tá indo marchar porque a gente sabe que a nossa 
luta é grande, ainda temos muitas violências, muitas mulheres 
violentadas, assassinadas, tem muitos direitos nossos sendo tirados e 
a gente tá marchando por isso e também a gente sabe que todas as 
nossas conquistas nesses 500 anos para cá foi na luta, a maioria foi 
em luta, muitas mulheres deram a vida para a gente ter esses direitos 
que a gente conquistou, muitas mulheres tombaram, precisaram ir, 
então digamos que somos as Margaridas que têm que continuar 
lutando para que outras mulheres tenham, consigam manter seus 
direitos, tenham sua liberdade para ver se a gente consegue diminuir 
um pouco essa violência que o machismo tá cada vez mais 
aumentando até por esse governo que tá aí que incentiva, que desde 
que ele entrou no poder aumentou muito a violência contra as 
mulheres, então a gente tá indo em busca disso, de melhorias para 
muitas mulheres que estão aí e das próximas mulheres que virão, é 
por isso que a gente está indo (SANTOS, 2019) (Informação verbal). 

 

A ideia do sacrifício e da abdicação era evocada e percebida em vários 

momentos da viagem, nas falas das mulheres e até de quando ocorreram pequenas 
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tensões, quando algumas delas, que estavam nos fundos do veículo, reclamavam do 

mau cheiro advindo do banheiro. Logo eram advertidas: “quem vai para a luta tem que 

deixar a frescura em casa!” (SOBREIRA, 2019, s/p). Afinal, aquele não era momento 

para lamúrias; elas saíram de casa sabendo que não ia ser fácil; era preciso coragem. 

Apesar de conflitos como o citado, momentos de solidariedade, cuidados e 

cooperação entre as mulheres foram mais comuns. As Margaridas dividiam a comida, 

a bebida, as risadas, ouviam atentamente as histórias umas das outras e pareciam 

não se envergonhar delas. 

Algumas se orgulhavam da cachacinha brejeira (de qualidade!) que levavam 

em suas bolsas e faziam questão de mostrar para todas, garantindo o riso 

intencionado pela alegria etílica e descontraída que viveriam em algum momento do 

caminho. Ele aconteceu, e não só em um momento, mas em vários, quando rimos 

bastante e cantamos no karaokê improvisado (espaço que também era usado para o 

repasse de informes e para rezas e cânticos). Impreterivelmente às 18hs rezávamos 

o terço.  

Não foram poucas as vezes que me chamavam para controlar algum chiado ou 

trocar os CDs de forró que embalavam a viagem. Eliane, a rainha do forró, foi a trilha 

sonora de boa parte do percurso. Me viam com gravador e carregadores nas mãos, 

logo, parecia que era eu alguém que entendia do assunto. Nessa troca, fui convidada 

a rezar um mistério do terço em nome da juventude, eu, que apesar de ter tido uma 

criação católica, já não lembrava mais a ordem das rezas. Fiquei nervosa, 

desconversei, naquele momento me senti diferente das Margaridas, eu, do meu lugar 

de Margarida-etnógrafa, aqui autora, tinha medo da reprovação do grupo. Era ora 

“estabelecida”, ora “outsider” (ELIAS; SCOTSON, 2000).  

Sobre o lugar da autoria na Antropologia, Clifford Geertz (2009) provoca-nos a 

pensar que nenhum texto é anônimo, ainda mais um texto que se diga etnográfico. 

Entre o visto, sentido e experienciado e a investida escriturística, o desafio, quase a 

“busca interminável de agulhas invisíveis em palheiros invisíveis” (GEERTZ, 2009, p. 

39). O transpor para o papel de experiências, teorias, diálogos, (in)conclusões; a 

própria composição de um texto antropológico. Da mística do trabalho de campo, 

minhas impressões. 

Escrevo isso com um sorriso no rosto nessa relação “estando lá”/“estando cá”; 

foram dias muito felizes que me fizeram esquecer até do cansaço físico e das pernas 

inchadas que insistiam em me lembrar da lonjura que era chegar até à capital do país. 
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Momentos descontraídos, mas que também dividiam espaço com momentos 

sérios e emocionantes. Chegamos em Brasília sob muita ansiedade, entoando 

cânticos e poesias, algumas davam seus depoimentos. Foi também o momento de 

repasse de informes e orientações pelas coordenadoras dos ônibus sobre o 

funcionamento do acampamento para as que, assim como eu, estavam indo pela 

primeira vez à Marcha, da alimentação, bem como do anúncio da programação do 

evento em detalhes e de lembretes: “será um dia de festa, porém um dia de luta”, 

“uma vai cuidar da outra” (SOBREIRA, 2019, s/p).  

Na ocasião, Rute Maria Albuquerque, da Comissão de Jovens do Polo da 

Borborema, recitou sua poesia O Motim das Margaridas: 

 
Se existisse agora coronel nesse lugar 

Que com a força impedisse as mulheres de passar 
Do seu caminho de luta em busca do seu lugar 

 
Esse mesmo coronel que silenciou Margarida 

Com poder de fogo transformando em pó a vida 
Não se obtém piedade a existência massiva 

 
Transformaram a sua morte em uma grande comoção 

Comovente é a fome que assolava o sertão 
E não sentia piedade de um corpo jogado no chão 

 
Não escutavam a seca nem o destino a solar 
Aquele povo sofrido que vivia quase a chorar 

Mas em dia se continha condenado a trabalhar 
 

Guiados pela liderança de uma mulher de vigor 
Buscavam por seus direitos colocando o senhor em pavor 

Que de raiva brandavam contra o pobre trabalhador 
 

Aos poucos apagaram as vozes dos liderantes 
Mas o povo inquieto gritava ao povo avante 

Não queremos esse pão se for banhado por sangue 
 

Agora nós vivenciamos a revolta popular 
As mulheres vão cantando incendiando a marchar 

Que a cada uma calada centenas irão gritar 
(ALBUQUERQUE, 2019, s/p) 

 

Palavras de ordem, músicas e poesias como a de Rute embalavam a mística 

da luta. Chegávamos à capital federal com ansiedade por notícias dos demais ônibus, 

pois ficamos sabendo que um deles havia quebrado na reta final do percurso; 

estávamos cansadas, mas esperançosas. Fomos uma das últimas delegações a 

chegar no alojamento. 
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Quando chegamos, por volta das 14hs, a programação já tinha se iniciado, o 

que comprometeu alguns planejamentos prévios que tínhamos feito, como, por 

exemplo, em qual oficina ir ou até mesmo o encontro com companheiras de outros 

Estados. No alojamento ficamos agrupadas por delegações.  

 

 
 

 
 

Figuras 25 e 26 – Chegada em Brasília45 

                                                           
45 Arquivo da autora.  
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Figura 27 – O acampamento46 
 

 A alimentação era distribuída em quentinhas. Chegamos com fome, já era tarde 

e as atividades da programação já estavam acontecendo. As pulseiras de entrada nos 

foram entregues na chegada mesmo. Não tive tempo de descansar, almocei, vesti 

uma roupa mais leve e acompanhei parte do painel sobre terra, territórios, maretórios 

e bens comuns e da oficina sobre soberania alimentar e agroecologia. 

 

 
 

Figura 28 – Margaridas atentas ao Painel Temático Terra, Maretórios e Bens Comuns47 

                                                           
46 Arquivo da autora.  
47 Idem.  
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Figura 29 – Oficina Soberania Alimentar e Agroecologia48 
 

A efusão de sotaques, cores, batuques me deixaram anestesiada; eu nem 

sabia direito em que focar. Estavam acontecendo painéis temáticos, oficinas, rodas 

de conversa, além da Mostra Saberes e Sabores das Margaridas. Era um momento 

em que as Margaridas também aproveitavam para vender seus produtos, mas não só 

elas – a entrada do Parque da Cidade estava repleta de vendedores ambulantes que 

vendiam as mais diferentes bugigangas que poderiam ser úteis a elas, distantes de 

casa e em passagem. Eram carregadores de celular, caixinhas de som, artesanatos, 

roupas, lanches, lembrancinhas da capital federal.  

A Plataforma Política, de caráter de denúncia e proposição, foi distribuída 

durante os dois dias de atividades da Marcha, a saber: 1) atividades, plenárias, 

abertura e atividades culturais; 2) ato e encerramento. Nesse sentido, ao passo em 

que acompanhava algumas dessas atividades, também comecei a abordar algumas 

Margaridas e entrevistá-las. Me chamou atenção que algumas, as mais tímidas, 

indicavam conversar com a que, dentre elas, parecia ser “mais falante”, ou que exercia 

algum cargo de liderança em suas comunidades. Isso aconteceu quando conversei 

com algumas Margaridas do Pará e do Rio Grande do Sul. Tentei começar uma 

                                                           
48 Arquivo da autora.  
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conversa informal com algumas delas, mas o papo acabava sendo assumido pelas 

mais falantes.  

Levei um cartãozinho com meus contatos, que eu entregava a elas, e também 

anotava os seus telefones. Todas tinham aparelho celular, alguns com acesso à 

Internet (quase todos), outros não. Consegui conversar com algumas após a chegada 

de Brasília. Entrevistei-as com um gravador, celular e caderno na mão e estava 

vestida com um short – que comprei ali mesmo na frente do alojamento, pois eu não 

tinha tido tempo de tomar banho e estava muito quente. Também com chinelo 

Havaianas no pé, além de, claro, meu chapéu de palha – elemento de identificação 

das Margaridas.  

Imagino eu que essa leitura física, somada a minha condição de jovem, me fez 

ser lida como uma estudante curiosa pelas histórias delas. Tinha o cuidado de tão 

logo anunciar o teor da pesquisa, de que se tratava de uma pesquisa de doutorado e 

que mais: era eu também uma Margarida; eu sempre mencionava que era da Paraíba. 

Hoje está claro para mim que aquelas não eram meras estratégias de recepção, eram 

também estratégias de aceitação no grupo, que eu integrava e pesquisava.  

Conversei com Claudinês Locatelli, da regional Passo Fundo, no Rio Grande 

do Sul, que com seu sotaque gaúcho me contou um pouco sobre a sua realidade e 

sobre o processo de organização para a Marcha: 

 
Foram vários encontros a princípio no município, na regional também, 
no estado onde nos encontramos, nós mulheres trabalhadoras rurais, 
pequenas agricultoras e trabalhamos um pouco sobre a Marcha, os 
objetivos da Marcha, sobre a vida de Margarida Alves, sobre os eixos 
que aqui estão sendo discutidos também: a previdência, o SUS, a 
educação, a violência contra a mulher que é muito forte, trazendo 
todas essas preocupações que nossas mulheres trabalhadoras têm 
para que aqui pudéssemos discutir e trazer aos nossos governantes 
as nossas preocupações (LOCATELLI, 2019) (Informação verbal).  

 

 Processo que também foi relatado por Josevane Duarte, da regional Camaquã, 

que revelou a pluralidade, inclusive, de formas de arrecadação de recursos e de 

instalação das mulheres para além do alojamento coletivo: 

 
Nosso processo de mobilização já está acontecendo há três anos 
porque nós estamos organizando eventos, festividades para que a 
gente possa arrecadar recursos para poder vir e a nossa regional está 
vindo com 14 mulheres. É uma regional pobre com bastante 
dificuldades então a gente se mobilizou para estar vindo com 14 
mulheres da nossa regional e estamos aí participando, correndo atrás, 
com certeza a gente conseguiu arrecadar o necessário para a gente 
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se hospedar aqui e ficar esses três dias participando da Marcha, mas 
é uma luta bem árdua porque infelizmente o Rio Grande do Sul ainda 
é um estado muito machista e a gente ainda convive com isso 
(DUARTE, 2019) (Informação verbal).  

 

 As disparidades regionais e financeiras também são nítidas quando a 

Margarida entrevistada relata que seu grupo fez metade do percurso de avião e que 

estavam hospedadas em outro local, que não o Parque da Cidade. Não questiono 

suas escolhas individuais, mas é preciso problematizar tal questão: além das grandes 

distâncias, o que mais fez essas mulheres optarem por se alojar em outro espaço? O 

machismo ainda arraigado que faz aquela possibilidade estranha aos olhos dos seus 

maridos? Busca por mais conforto? Condições para tal? Impossível não contrastar 

essa realidade com a de mulheres como as indígenas tabajaras que nos 

acompanharam na comitiva. Companheiras relataram terem feito cota para pagar 

suas refeições na viagem (SOBREIRA, 2019).  

 Luana Souza Silva, jovem de Ulianópolis-PA, integrante do Movimento de 

Pequenos Agricultores, o MPA, também relatou sobre o processo de mobilização e 

ida a Brasília: 

 
A mobilização ela veio mais do pessoal da CUT, eles nos convidaram, 
até então veio quem teve a disposição financeira, foi eu, a Ana Paula 
e a Alice, as outras companheiras não puderam vir pela questão dos 
filhos, não puderam vir. A Marcha esse ano por questão da conjuntura 
política eles pediram cuidado com relação às crianças na Marcha 
então acho que muitas companheiras não puderam vir por conta disso. 
A nossa vinda também foi muito gostosa porque a gente sempre tem 
a questão das nossas músicas, dentro do feminismo, no ônibus. A 
gente não teve muita dificuldade, é longe de lá até aqui (SILVA, L., 
2019) (Informação verbal).  

 

 A Marcha de 2019 foi marcada pela presença de muitas mulheres indígenas 

que participavam de sua primeira marcha e que traziam suas demandas e 

posicionamentos. Acompanhei a fala de Sonia Guajajara, uma delas, no painel 

temático.  

 
A gente veio por uma necessidade, a gente veio porque não aceita 
mais tanta violência, a gente não aceita mais tanta imposição, então 
para além da mesa da resistência, territórios, florestas, maretórios e 
bens comuns, a gente tem que transformar também essa mesa, essa 
roda, esse painel, essas pessoas, temos que transformar esse diálogo 
nosso aqui em rebeldia, vamos nos rebelar contra tudo que nos 
oprime, vamos nos rebelar contra todas as leis injustas, contra todas 
as leis que favorecem o agronegócio, que mata nossas crianças, que 
expulsa nossos povos e que destrói a nossa terra. Vamos nos rebelar 
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contra esse projeto da mineração que estão querendo aprovar ainda 
esse mês no Congresso Nacional, vamos nos rebelar contra esse 
projeto de agriculturação que querem impor ainda mais o agronegócio, 
a agricultura em grande escala dentro de nossos territórios e nós que 
vivemos e dependemos da terra, quebradeiras de coco, geraizeiras, 
quilombolas, as mulheres negras, faxinais, tantas outras mulheres que 
vêm de tantas outras lutas. É importante demais a gente estar sempre 
conectadas, fortalecendo umas às outras e nós não podemos de jeito 
nenhum estar aqui pensando propostas para serem conduzidas por 
um louco, nós não aceitamos propostas a serem conduzidas por um 
louco, nós é que temos que ter nossa própria condução e esse 
momento aqui é isso, para a gente decidir qual a sociedade, qual o 
rumo, qual o modelo de desenvolvimento que a gente quer, que não é 
esse que tá aí que a cada dia só nos destrói. Aqui sim estamos dizendo 
qual a sociedade, qual o rumo que nós mulher devemos tomar. Esse 
desmonte dos direitos humanos, o desmonte dos direitos ambientais 
não é só um desmonte de direitos é um desmonte do nosso futuro e é 
por isso que a gente luta e seguimos juntas, seguimos em marcha, é 
isso aí mulheres, se fere a nossa existência seremos resistência 
(GUAJAJARA, 2019) (Informação verbal).  

 

A presença delas, mulheres indígenas, mas não só, de todas as Margaridas, 

foi evocada por Sonia Guajajara como uma necessidade e como rebeldia que 

apontam para outro substantivo: a solidariedade em prol de outro modelo de 

desenvolvimento, de outro futuro, que não o projetado pelo atual governo. Posição 

que também foi assumida por outras nas diversas atividades e na cerimônia de 

abertura. A denúncia dos desmandos do governo federal e de seu alinhamento 

ideológico deu a tônica dessa edição da Marcha.  

O ato político-cultural da Marcha iniciou por volta das 19hs com a realização de 

uma mística e também a recepção das representações nacionais e internacionais. 

Vale dizer que a realização de uma Sessão Solene na Câmara dos Deputados durante 

o turno da manhã abriu as atividades da Marcha. Além de parlamentares, a Sessão 

contou com a participação de Mazé Morais, coordenadora da Marcha, de Verônica 

Santana, do MMTR-NE, de Sonia Guajajara, representando a APIB – a Articulação 

dos Povos Indígenas do Brasil, e de Soledade Leite, sindicalista contemporânea e 

conterrânea de Margarida Alves49.  

A cerimônia foi marcada por várias falas de representantes, como a de Mazé 

Morais. Em tom entusiasta e emotivo, evocou os desafios pessoais e coletivos e 

também a trajetória de preparação da Marcha. No mesmo tom, Fátima Bezerra, 

governadora do Rio Grande do Norte, e a deputada federal Erika Kokay saudaram as 

                                                           
49 A íntegra da Sessão Solene pode ser conferida em: https://www.youtube.com/watch?v=by-
LZdgGFoE&feature=youtu.be. Acesso em: 22 abr. 2020. 
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Margaridas. Foi unânime a evocação da figura do ex-presidente Lula. O Lula Livre era 

coro não só nesse momento, mas também no ato da própria Marcha.  

O ex-presidente encontrava-se preso, tendo sido solto em novembro do mesmo 

ano, após o Supremo Tribunal Federal ter considerado a prisão em segunda instância 

um ato inconstitucional. Não sei até que ponto tal foco desviou o olhar de vivas às 

Margaridas para o pedido de libertação do ex-presidente. Representantes da APIB, 

CUT, CTB, Contag e a ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 

Eleonora Menicucci, também publicizaram suas falas. A abertura foi finalizada com a 

realização de atividades culturais e apresentação da atriz Letícia Sabatella, sempre 

presente nas atividades da Marcha.  

O ato da Marcha ocorreu no dia 14 de agosto. A concentração começou bem 

cedo ainda no alojamento, no Pavilhão do Parque da Cidade. O clima seco e quente 

de Brasília contrasta com o frio que vai indo embora junto com os raios de sol que 

chegam. Assim, com frio e bem cedo começamos a aquecer para a saída em marcha.  

Tendo levantado por volta das quatro horas da manhã, a impressão que tive é 

que muitas nem havia dormido. Ao abrir os olhos já via muitas barracas sendo 

desmontadas, colchões de ar sendo esvaziados, lençóis recolhidos; começavam os 

preparativos para marchar. As bandeiras começavam a sair de dentro das malas, bem 

como chapéus e camisas da cor lilás. Estava muito frio, a água muito gelada e ainda 

escuro. Arrisquei escovar os dentes e deixei o banho para a viagem de volta. O 

cansaço das poucas horas de sono se misturava à ansiedade; mal consegui tomar 

café. Comi um pedaço de milho cozido que vendiam ali mesmo, na frente do 

alojamento. Antes de sair em marcha, guardamos os pertences nos ônibus que 

ficaram próximos ao local e que nos encontraram ao final do percurso para o retorno 

aos estados.  

O estado da Paraíba, em si, fez o trajeto de forma dispersa, o que foi pontuado 

na reunião de avaliação como um ponto a ser mais bem organizado na próxima edição 

(MARCHA DAS MARGARIDAS, 2019b).  
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Figuras 30, 31 e 32 – Margaridas na concentração50 
 

Ao longo do trajeto, caixas com água mineral foram disponibilizadas para evitar 

a desidratação visto que o percurso era longo, de aproximadamente seis quilômetros 

até à Esplanada dos Ministérios. Saímos do Parque da Cidade por volta das 07hs, 

chegando pouco mais das 10hs.  

 

 
 

Figura 33 – Saída das alas51 
 

O frio matinal de Brasília me deixou surpresa, mesmo com a presença dos 

primeiros raios de sol do dia. Estávamos preparadas para o sol de pouco mais. Eu 

vestia um casaco fino, calça, tênis confortável e estava de mochila nas costas, o que 

                                                           
50 Arquivo da autora.  
51 Idem.   
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me permitia maior mobilidade e agilidade durante a marcha e na realização dos 

registros.  

 

 
 

 
 

 
 

Figuras 34, 35 e 36 – Margaridas em marcha52 

                                                           
52 23 e 24 – Arquivo da autora; 25 – Foto de Cecília Figueiredo (2019) / recompensa campanha 004.  
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O encontro com a I Marcha das Mulheres Indígenas foi marcante e 

emocionante. Na verdade, todo o percurso. Eu não sabia se sentia ou registrava 

aquele misto de sensações que me passavam. Revezei o registro de falas, vídeos e 

fotografias com o simples marchar, portando a bandeira da Marcha pela Vida das 

Mulheres e pela Agroecologia e acompanhada de minhas companheiras de viagem. 

Ficamos próximas no alojamento e no percurso.  

 

 
 

Figura 37 – Uma das alas53 
 

 
 

Figura 38 – Mulheres indígenas na 6ª Marcha das Margaridas e I Marcha das Mulheres 
Indígenas54 

 

                                                           
53 SILVA, Maria do Céu. Sem título. WhatsApp: [Grupo Marcha das Margaridas PB01]. 16 ago. 2019. 
54 Foto de Cecília Figueiredo (2019) / recompensa campanha 009.  
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 Bandeiras, estandartes, batuques, cocares, cores e instrumentos musicais de 

percussão acompanhavam as mulheres no trajeto que foi do Parque da Cidade até à 

Esplanada dos Ministérios. O sol começava a esquentar, mas isso não parecia ser 

preocupação para essas mulheres, afinal, já estavam acostumadas com ele. 

Aproveitei para gravar depoimentos curtos de mulheres de outros estados; registrei 

tudo em vídeo. 

 Os prédios dos ministérios estavam com fachadas alusivas à Reforma da 

Previdência, que as Margaridas repudiavam. Lembro da minha reação ao perceber 

esses contrastes. Tínhamos medo de retaliação policial, viajamos e marchamos sob 

muito alerta. Na ida e na volta, medo de sermos interceptadas, o conselho que 

tínhamos era dizer que estávamos indo para romaria em Bom Jesus da Lapa-BA, o 

que era ora justificado pelas sacolas, pelo fato de ser um ônibus exclusivamente de 

mulheres. Por fim tudo saiu nos conformes. 

A marcha seguiu com um ato de encerramento em frente ao Congresso 

Nacional, que contou com falas de Mazé Morais, coordenadora da edição, 

representantes da Comissão Nacional por região, bem como de alguns deputados e 

deputadas como Lídice da Mata (PSB-BA) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ). O ex-

prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, realizou a leitura da Carta do ex-presidente 

Lula às Margaridas55.  

Na ocasião, muitas Margaridas procuravam as sombras das árvores, faziam 

cabanas com suas bandeiras, ficaram eufóricas quando da leitura da referida Carta. 

Aguardávamos o fim do evento para retornarmos para casa. Os ônibus nos 

esperavam próximo ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Estávamos 

cansadas, mas realizadas. Uma sensação de alívio tomava conta.  

A viagem de volta foi marcada por muita animação. A sensação de alívio era 

perceptível na leveza presente nas músicas cantadas, revelando por vezes dores de 

amor e sentimentalismos. A bebida da terra, a cachaça, dava aval para a 

descontração.  

Eu estava vibrante. Cansada, mas feliz. O banho tomado na primeira parada 

da volta levou todo resquício de medo que tínhamos no início da viagem. O pôr do sol 

avermelhado do Centro-Oeste do país dava o tom à satisfação que eu sentia àquele 

momento. Não voltamos em comboio, logo, a espera nas paradas era menor. Em 

                                                           
55 A Carta de Lula às Margaridas pode ser consultada em: https://ptnacamara.org.br/portal/tag/carta-
de-lula-as-margaridas/. Acesso em: 28 jan. 2021.  

https://ptnacamara.org.br/portal/tag/carta-de-lula-as-margaridas/
https://ptnacamara.org.br/portal/tag/carta-de-lula-as-margaridas/
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quatro dias, aquele banho em Goiás tinha sido o mais demorado. Alimentadas, 

banhadas e felizes seguíamos lembrando que ainda teríamos dois dias de estrada 

pela frente. Aproveitei e adquiri uns CDs e DVDs que embalaram os dois dias 

seguintes. Àquele fim de tarde todas cantavam, dos seus assentos, do meio do ônibus, 

ao microfone. Uma delas, Penha, era praticamente a nossa cantora oficial, tinha um 

rico repertório de músicas de nossa MPB, que entoava de cor. Ela cantou Faroeste 

Caboclo, de Legião Urbana, e não pulou uma só linha. Músicas de forró, serestas e 

bregões também deram o tom. Não teria comemoração melhor. 

A sensação era a de que a viagem de volta estava mais rápida, pois menos 

tensa, mais descontraída. Na primeira parada de volta, no estado de Goiás, todas 

aproveitaram para tomar banho e se alimentar com mais calma. Àquele momento eu 

já estava saudosa dessa viagem e saudosa também da rotina e comida do meu dia a 

dia: na parada do café da manhã já em Lençóis, na Chapada Diamantina, Bahia, não 

hesitei – pedi logo um cuscuz bem-feito. Começava a sentir o cheiro de casa.  

Na última noite de viagem, a da quinta-feira, nem dormi. Viramos à noite 

conversando, eu e outras Margaridas mais jovens, ao fundo do ônibus, comendo toda 

sorte de petiscos e comidas que outrora sobraram. Lembro de olharmos pela janela, 

conferido o relógio e já estarmos no Sertão da Paraíba pela madrugada. 

 

 
 

Figura 39 – A viagem de volta: aos pés do Morro do Pai Inácio56 
 

                                                           
56 LIMA, Vitória. Sem título. WhatsApp: [Grupo Marcha das Margaridas PB01]. 16 ago. 2019.  
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Nas paradas, as Margaridas sempre estavam sorridentes e tirando fotos 

sozinhas ou em grupos. Estas só foram compartilhadas quando da chegada em suas 

casas, na manhã da sexta-feira, dia 16, como nos tinham sugerido. A essa altura já 

eram muitos os convites para eu comer galinha de capoeira nos sítios delas e muitos 

também os grupos de WhatsApp. Foram muitos os áudios enviados nos grupos com 

notícias das Margaridas dizendo que haviam chegado bem em suas casas e 

comunidades, e agradeciam, mencionavam que a luta não parava e que dali para a 

frente estariam juntas. Fora criada ali uma irmandade. E, de fato, encontrei muitas 

delas na Marcha do Polo da Borborema, em março de 2020, ano seguinte. 

A Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia é realizada anualmente 

na região do agreste e é evento obrigatório para as Margaridas do estado. É 

organizada pelo Polo da Borborema, especialmente por sua comissão de mulheres. 

Acontece todos os anos no mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, 

em um dos municípios do território, e integra a agenda de lutas de mulheres da 

Paraíba. Está para o local como a Marcha das Margaridas está para o nacional. Essas 

marchas se retroalimentam.  

Nos encontramos, firmes e animadas, naquele último encontro coletivo 

presencial pré-pandemia. Dois dias depois, eu já de volta a Salvador, foi declarado 

estado de calamidade pública e sanitária em virtude da Covid-19.  

 

5.2 Pós-Marcha  

  

Após a realização da Marcha das Margaridas 2019, localizamos 113 matérias 

e reportagens, 42 vídeos e 08 programas de rádio e/ou podcasts disponibilizados na 

Internet sobre o evento. Um número significativo, sem levar em conta a difusão de 

informações via redes sociais. 

Sobre os conteúdos/teor do material mapeado, categorizamos: 
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Tabela 01 – Conteúdo/teor das matérias/reportagens, vídeos, programas de rádio/podcasts 
mapeados na Internet sobre a 6ª Marcha das Margaridas 

 
 

 
 

 
 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 
 

Dos dados acima, percebemos um grande número de matérias/reportagens, 

vídeos, programas de rádio/podcasts (58) que trazem relatos/depoimentos das 

Margaridas e organizadoras numa tentativa de fazer circular essas vozes não 

hegemônicas nos canais e suportes midiáticos.  

Vale destacar que a maior parte desses materiais circularam em canais de 

mídia alternativa/independente como o Brasil de Fato57 (e suas páginas estaduais), 

site de notícias criado no Fórum Social Mundial de 2003, cujo lema é “uma visão 

                                                           
57 Cf.: https://www.brasildefato.com.br/quem-somos. Acesso em: 09 set. 2021.  

CONTEÚDO/TEOR 
MATÉRIAS/ 

REPORTAGENS 

VÍDEOS, 
PROGRAMAS 

DE RÁDIO/ 
PODCASTS 

Fala da Marcha e traz depoimentos de 
participantes e organizadoras 

40 18 

Fala da Marcha e dá ênfase à Carta de 
Lula às Margaridas 

2 - 

Fala da Marcha a partir da organização 
nos estados 

8 1 

Relatos sobre a presença e apoio de 
entidades sindicais do âmbito geral e 
partidos 

11 - 

Depoimentos e saudações de 
políticos/as em apoio à Marcha 

4 1 

Texto com teor mais analítico/opinião 2 1 

Caráter apenas informativo 38 14 

Fala da Marcha, traz depoimentos de 
participantes e organizadoras e fala da 
Marcha a partir da organização nos 
estados 

3 11 

Fala da Marcha a partir da organização 
nos estados e traz relatos sobre a 
presença e apoio de entidades 
sindicais do âmbito geral e partidos 

3 2 

Relatos sobre a presença e apoio de 
entidades sindicais do âmbito geral e 
partidos, fala da Marcha e dá ênfase à 
Carta de Lula às Margaridas 

2 2 

TOTAL 113 50 
   

https://www.brasildefato.com.br/quem-somos


171 

popular do Brasil e do mundo”. Possui uma rede nacional e internacional de 

colaboradores/as, colunistas e intelectuais do campo da esquerda; também de 

sindicatos, organizações e partidos. 52 delas tinham caráter informativo, de 

divulgação da Marcha e sua programação; 11 trouxeram relatos sobre a presença e 

apoio de entidades sindicais do âmbito geral e partidos; 09 trataram da Marcha a partir 

da organização nos estados. Dessas matérias circuladas, 23 mesclaram esses eixos 

de conteúdo. As demais trouxeram uma abordagem informativa sobre a 6ª Marcha 

com ênfase na Carta de Lula às Margaridas, em depoimentos e saudações de 

políticos/as em apoio à ação ou com teor opinativo.   

Das matérias e reportagens, 75 foram publicadas apenas uma vez; 10 foram 

publicadas duas vezes; 06 foram publicadas três vezes; 02 foram publicadas cinco e 

sete vezes, respectivamente; 04 repetem o conteúdo, mas usam títulos diferentes e 

11 apresentam títulos idênticos, mas conteúdos diferentes.  

Esse mapeamento foi realizado entre agosto e outubro de 2019 e nos foi de 

extrema importância para refletir acerca da circulação/difusão de informações sobre a 

Marcha das Margaridas, majoritariamente divulgada entre suportes do campo da 

esquerda e em menor proporção em suportes da mídia tradicional.  

A essa altura e após o encontro de avaliação realizado em setembro do mesmo 

ano, ainda tentava lidar e sistematizar um mundo de documentos e informações que 

ora havia recolhido. O semestre seguiu com essa incumbência.  

O referido encontro avaliativo das Margaridas da Paraíba aconteceu em 

Campina Grande, na antiga faculdade de Administração da Universidade Estadual, no 

dia 26 de setembro de 2019, dia em que completei 25 voltas ao redor do sol “secando 

as coisas quase tudo ao espinhaço”58, para brincar aqui com as poesias de outra 

paraibana, Cátia de França. Foi um momento de balanço e encaminhamentos. Com 

direito à fala por meio de inscrição, todas nós que estávamos presentes pudemos 

relatar nossas experiências e avaliação do processo, estas tendo sido sistematizadas 

em um documento posteriormente compartilhado no grupo Marcha das Margaridas 

PB e com a Comissão Nacional. 

Participaram do encontro 55 mulheres com distribuição entre as organizações, 

conduzidas pelas questões: 1. Que lições e aprendizagens tiramos do processo da 

Marcha? 2. Que lições e aprendizagens tiramos da Marcha em si? A partir de uma 

                                                           
58 20 PALAVRAS GIRANDO AO REDOR DO SOL. Intérprete: Cátia de França. Compositores: Cátia 
de França/João Cabral de Melo Neto. [s/l]: Epic; CBS, 1979. (03 min. 18s).  
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conversa iniciada por meio dessas perguntas geradoras, destaco a menção por várias 

mulheres das ingerências motivadas por um companheiro vinculado a partidos 

políticos que, segundo elas, estava tomando o espaço que era delas, as Margaridas, 

e de suas pautas, demonstrando um machismo ainda arraigado no campo da 

esquerda. 

Aquele espaço foi fruto de muita luta, disse Marizelda Salviano, de Esperança-

PB, que complementou: “eu sei que o Lula Livre é importante, mas chegou uma hora 

que eu me calei” (SALVIANO, 2019) (Informação verbal), demonstrando os 

tensionamentos decorrentes do que era o cerne da luta das Margaridas naquele 

momento tão esperado e almejado por elas. O silêncio também é tática, já diria Michel 

de Certeau (2008), mas não era para isso que lutaram e lutam.  

A grande presença de homens foi denunciada em outras falas, que destacaram 

também a partilha do conhecimento e solidariedade entre as mulheres em todo o 

processo da viagem. A logística do processo de ida/vinda foi avaliada e destacou-se 

que a instabilidade de vagas nos ônibus prejudicou a organização, bem como as 

paradas muito longas, acabaram atrasando o percurso e prejudicando, 

consequentemente, a garantia do espaço de alojamento e também a participação nas 

oficinas. Como sugestão, foi proposto que a coordenação nacional leve em conta que 

determinadas delegações demoram mais tempo para chegar à capital federal, que 

isso, por sua vez, acabe por não prejudicar suas participações na Marcha 

(SOBREIRA, 2019).  

 

 
 

Figura 40 – Encontro de Avaliação da 6ª Marcha das Margaridas59 

 

                                                           
59 BENEVIDES, Simone. Sem título. WhatsApp: [Grupo Marcha das Margaridas PB]. 26 set. 2019. 
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Outras falas destacaram a exímia produção de lixo durante o evento muito em 

virtude da distribuição de sucos de caixinhas, por exemplo, contrário às práticas de 

agroecologia. Também foi mencionada a importância de se ter uma ala específica 

para a delegação paraibana, numa referência direta à Margarida e sua terra. As 

Margaridas também disputam suas memórias...  

O caráter pacífico do ato, realizado em um cenário difícil, foi avaliado por 

Heloisa de Sousa, da Marcha Mundial de Mulheres, e reforçado por Miriam Farias, do 

Movimento Sem Terra: 

 
Pela conjuntura a gente poderia ter feito outra coisa além de apenas 
caminhar em Brasília porque (...) o que ficou foi que a gente enfrenta 
tudo isso e sinto falta de marcar aquilo ali politicamente para além de 
uma plataforma afinal de contas estamos num governo golpista; a 
gente marcha e vem para casa. Fica a sensação de que a gente 
poderia aproveitar esse potencial de tantas mulheres... Um momento 
tão difícil, mas ter conseguido levar quase 100 mil mulheres para 
Brasília... E ter dado um recado mais claro, além de marcar com a 
nossa presença (SOUSA, 2020) (Informação verbal).   
 
Nós sabemos enquanto Movimento Sem Terra que a Marcha das 
Margaridas é uma marcha que é política, que ela sempre dialoga, 
entrega a Plataforma Política, o programa, mas gente, estávamos 
numa conjuntura que não era para isso e não tinha outra opção do que 
fazer. Então quando a gente chega lá naqueles Ministérios, muita 
gente foi pra perto do som, outras já ficaram ali perto das árvores 
sentados e até a respeito da pauta de Lula, porque tem uma pessoa 
que sofreu mais preconceito no Brasil foi Manuela D’Ávila, então eu 
acho que... Ficou centralizado ali nas próprias falas. Então a gente não 
sabia em que “bater” (...). A gente ficou meio disperso, não sei como 
isso vai chegar na avaliação nacional (FARIAS, 2020) (Informação 
verbal). 

 

As posturas assumidas por representantes da Marcha Mundial de Mulheres e 

do Movimento Sem Terra nos levam a perceber a própria dinâmica de mobilização 

desses movimentos, com ações mais pontuais e práticas. Suas falas refletiram 

angústias pessoais e desses movimentos que também foram relatadas por outras 

mulheres presentes, que, como eu, entendiam a importância do marchar, mas 

queriam e estavam dispostas a “mais”.  

O medo que pairava refletiu-se inclusive nas atividades de comunicação, que 

foram até certo ponto tímidas, conforme verificamos no mapeamento das informações 

difundidas. Sentiu-se medo em comunicar, disseram (MARCHA DAS MARGARIDAS, 

2019b). Desse encontro tirou-se algumas considerações a partir do mote “o que 

queremos” e “como vamos atuar”, sendo elas: 
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Fortalecer os espaços de debates para Candidatura Feminina, 
questionando o Sistema Político; Fortalecer nos municípios a relação 
do movimento de mulheres Campo e Cidade; Elencar as lutas a partir 
da nossa realidade; Margarida Maria Alves, a simbologia dessa 
“Coletiva”; O que vamos construir de eixo comum para 8 de março. 
Lema único e encontro preparatório; As Margaridas da Paraíba 
construir essa unidade, e que possamos pensar esse espaço pra 
funcionar como projeto, bandeiras e não ser pautados por demandas; 
Bandeiras que nos unifica: 8 de março; Violência contra Mulher; 
Agroecologia, combate à violência institucional; Legalização do 
Aborto, etc. (MARCHA DAS MARGARIDAS, 2019b, p. 02-03). 

 

 Vê-se uma proposta de continuidade das atividades do grupo com atuações a 

curto, médio e longo prazo e articulada a pautas mais amplas do feminismo com uma 

questão em jogo: a construção de uma unidade tensionada pelas diferentes 

proveniências e formas de agir dos diferentes movimentos que compõem a ação. 

 Diante da avaliação feita, a conclusão de que o governo federal, por sua vez, 

não se manifestou nem emitiu nota com relação à 6ª Marcha, demonstrando o pouco 

diálogo vivido na atual conjuntura, e que outrora já fora marca da ação. Pouco afeito 

ao debate com o campo das lutas mais progressistas e de mulheres, Bolsonaro e seus 

ministros desrespeitam a luta histórica das Margaridas, que nesta edição marcharam 

principalmente reforçando suas pautas e sua plataforma política diante de um cenário 

de retirada de direitos e de conservadorismo latente. Não que esperássemos o 

contrário disso, afinal, a pouca consideração é incisiva, incessante e diária. Apesar do 

cenário, as Margaridas resistem e se orgulham de suas histórias tentando não deixar 

morrer o fruto de seus feitos já conquistados, a citar o direito à aposentadoria aos 55 

anos, por exemplo, e que o projeto de discussão da Reforma da Previdência 

homologado em novembro de 2019 tentou pôr em xeque.  

  

5.3 Histórias de Margaridas 

 

É tempo de recomposição de certezas, mas também das práticas políticas. 

Uma poesia de cordel escrita por Quitéria Cunha, assentada da reforma agrária no 

município de Cubati-PB, para as atividades do dia 08 de março de 2021, Dia 

Internacional da Mulher, faz-nos refletir sobre essas dimensões: 

 
Se um dia ficar nublado e minha voz se calar 
Espero que tenha alguém pra luta continuar 

Espero que as companheiras façam algo em escutar 
Minha voz que foi forçada a neste mundo se calar 
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Minha luta vai seguir, só que em outro lugar 
Com sede de liberdade, com força pra caminhar 
E com uma voz afinada pra sempre poder gritar 

 
Gritar pelas Margaridas forçadas a se calar 

Pelas crianças sofridas sem ninguém pra ajudar 
Lutar por salários justos de homens e mulheres 

Sem deixar que lhe julgues o trabalho que fizeres 
 

Lutar e fazer justiça por cada injustiçado 
Mas que não seja preciso mais sangue derramado 

E se isso acontecer vão ser encontrados os culpados 
Espero que as companheiras deem a continuidade 

A um trabalho bonito que ficou pela metade 
Pois ceifaram minha vida sem ter dó nem piedade 

Cortaram todos os meus planos e sonhos edificados 
Cortaram as minhas raízes, mas não tomaram cuidado 

Esqueceram das sementes que eu já tinha plantado 
 

Essas sementes nasceram e aos poucos foram crescendo 
Se espalharam no mundo com um valor estupendo 

E tudo que eu plantei vai continuar nascendo 
Nascer nas comunidades e nas lutas sindicais 

Nas Marchas das Margaridas, nas folhas policiais 
Onde essa luta nascer é importante demais 

 
Que cada uma companheira que aí na terra ficou 
Possa levar essa luta com orgulho e muito amor 

E pra sempre multiplicar a semente que ficou 
(CUNHA, 2021, s/p) 

 

 A multiplicação da semeadura é revolvida nos versos de Quitéria, uma das 

Margaridas que acompanhei na 6ª Marcha das Margaridas (2019). Com uma fala 

certeira, me passava segurança sobre quem era e sobre o que buscava. Ela estava 

ciente dos manejos que fez para estar ali e parecia orgulhosa e feliz. Quando começou 

a falar de sua história, aquela expressão ríspida (parecia incomodada em eu lhe 

atrapalhar o sono), cedeu lugar a uma expressão confiante e sensível; essa é a 

Margarida que também enxergo nos versos acima, que me relatou por mensagens de 

áudio via WhatsApp as dificuldades de escoamento de seus produtos agroecológicos 

nesse cenário adverso; as dificuldades de se manter de pé, em marcha.  

Quitéria, como Margarida foi um dia, é resistência, não esmorece na luta, 

resiste em seu território. Entrevistei Quitéria num domingo de Dia dos Pais, um dia 

triste para ela, conforme me contou, pois fora abandonada por seu progenitor ainda 

na barriga da mãe. Como tantas outras por esse Brasil, sua mãe foi mãe duplamente, 

foi mãe e pai ao mesmo tempo e foi responsável por criar nove rapazes, além dela, a 
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filha moça. Como também me disse, não gosta muito de falar de sua história de vida, 

embora suas expressões e seus versos nos sinalizem o contrário. 

 Quitéria convive com o trabalho desde cedo e é nítida em sua fala a satisfação 

de ter conquistado um pedaço de chão por meio da reforma agrária. Com outras 

companheiras, já está no terceiro mandato na direção do assentamento São 

Domingos, onde mora. Não foram poucas, contudo, as amarras do machismo em sua 

trajetória, mas que, contudo, não deixaram de ser confrontadas, burladas, 

reorganizadas para que hoje se considere uma “Margarida livre”, diferente da 

“Margarida presa” que já foi um dia.  

 Traçando considerações acerca da invenção de feminismos sertanejos por 

meio do protagonismo das mulheres de pequenas vilas, cidades ou espaços rurais, 

Vânia Vasconcelos (2019) nos instiga a pensar as histórias das Margaridas que ora 

investigo, como trajetórias transgressoras. A visão de mulheres sertanejas passivas 

ou sem agenciamento sobre suas vidas “é uma imagem a ser desconstruída a partir 

de personagens reais que transgridem essa fronteira imaginária” (VASCONCELOS, 

2019, p. 207).  

Como Dona Farailda, mulher casamenteira de Serrolândia-BA, estudada por 

Vasconcelos, Quitéria também optou pelo caminho das rebeldias “não tão sutis”; 

começou a estudar mesmo com as interdições e caras amarradas do marido: 

 
Pedi a ele para estudar “Antoin, eu quero estudar”, ele é bem mais 
velho do que eu, ele disse “era só o que me faltava, depois de velho 
ser corno”, eu disse “não, tô pedindo a você para estudar não é para 
botar chifre em você não”, até porque se eu fosse botar chifre eu não 
ia pedir a ele, né? Eu não ia pedir. Aí eu disse “tá certo, pois eu sei o 
que é que eu faça”. Fiz minha matrícula, quando as escolas começou 
eu fui estudar e ele ficou emburrado, passou-se um bocado de dias 
emburrado, depois ele se chegou para perto (CUNHA, 2019) 
(Informação verbal). 

 
 Mesmo tendo pedido permissão ao marido para estudar, algo que dizia respeito 

unicamente a ela, Quitéria não deixou de fazer o que queria, se qualificar, algo que 

para as mulheres rurais significa geralmente romper com um histórico de pouca ou 

quase isenta escolaridade na família. Disse que seu maior sonho é estudar Medicina 

Veterinária.  

Quitéria fez uso de táticas de negociação – acredito que não era seu intento 

chocar ou agir sem a concessão do esposo, contudo, ao mesmo tempo agiu de forma 
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rebelde. A teimosia foi potencializada em subversão, em enfrentamento e, por fim, à 

resolução da ingerência, “ele se chegou para perto”. 

Anilda dos Santos, que é natural de Esperança, agreste da Paraíba, me contou 

sobre os desafios de ter sido acampada antes de conseguir seu pedaço de chão. Ela 

que ficou viúva cedo, com três filhos e que hoje coordena a Eco Borborema, entidade 

de base agroecológica que organiza todas as feiras agroecológicas da região.  

Anilda diz ter se descoberto mulher no Movimento Sem-Terra, tendo morado 

debaixo de lona e continuou na militância agroecológica e sindical. Diz que a cada 

Marcha se fortalece mais, “cada marcha é uma libertação” (SANTOS, 2019) 

(Informação verbal). Como nos versos de Quitéria, sua fala deixa antever um ponto 

comum: o desejo por liberdade.  

Mas o que é liberdade para essas mulheres que deixam seus territórios e 

marcham? Que rompem com dinâmicas, ora sutis, ora pesadas de submissão no 

campo? Que enfrentam pais, maridos e relações postas para participarem de 

encontros e formações? Que deixam seus animais, quintais e filhos para rumarem em 

direção a Brasília a cada quatro anos? 

Para essas mulheres, lutar é em si uma vitória; é a liberdade sentida no poder 

falar, no se fazer sentir no mundo e talvez seja esse o grande cerne do feminismo 

(termo tão disputado) – o “estar em luta constante para que todas as mulheres sejam 

livres” (SANTOS, 2019) (Informação verbal). Quando perguntei se se considerava 

feminista, sem pestanejar e com riso de satisfação no canto da boca, Anilda 

respondeu: “sou feminista de primeira!”. Para essas mulheres, lutar é a própria 

liberdade. É o que as rege – e para isso evocam as que vieram antes, como a própria 

Margarida Alves, num respeito às suas ancestralidades.  

Como Quitéria, Anilda também teve que lidar com as interdições do machismo, 

pois quando vivo, seu marido não gostava das suas participações em reuniões e 

formações. “Ia para as reuniões, quando chegava em casa o marido tava de cara feia, 

emburrado (...), mas aí fui conquistando, fui participando e ele viu que eu fui 

melhorando, conquistando muitas coisas para melhorar minha agricultura, melhorar 

meu ao redor de casa e ele foi amansando um pouquinho” (SANTOS, 2019) 

(Informação verbal). 

O recurso da “cara feia” ou “ficar emburrado” parece ter sido um meio utilizado 

pelos maridos das Margaridas, também inseridos numa ordem patriarcal de gênero 

(SAFFIOTI, 2008), para comunicar o que lhes desagradava. Tacitamente elas foram 
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conquistando espaço, “amansando” as relações e o convívio em casa. Essas 

mulheres não mencionaram violência física, mas a violência simbólica e as tentativas 

de interditar suas vontades e ações estiveram presentes em seus relatos.  

A vontade de agir no mundo – ou para melhoria deste – é pulsante, como nos 

deixa antever a fala de Anilda, sempre com uma preocupação com o coletivo: 

 
Eu fui criada, instruída para casar, viver dentro de casa, ser mãe de 
família, mas tudo isso eu fui, tenho certeza que eu fui, mas hoje com 
a vida que a gente tem hoje, a mulher para ser mulher e se realizar 
enquanto mulher não precisa casar, não precisa ter filho, não precisa 
viver nesse mundo machista que a gente tem aí e ser dominada pelo 
machismo, a gente tem que ser livre e quando digo assim “a mulher 
ser livre” é a mulher ser dona de seu próprio nariz, ir para onde quiser, 
ter e ir em busca de sua autonomia financeira, que isso é o mais 
importante, estudar para quem é jovem e tem chance, estudar 
bastante e o mundo tá aí, Deus criou o mundo para a gente ir em busca 
dele, ir viver e viajar e conhecer o mundo que o mundo é nosso 
(SANTOS, 2019) (Informação verbal).  

 

Em marcha o movimento do corpo torna-se discurso. O deslocar-se para essas 

mulheres também é subversão, seus corpos em marcha são a própria utopia 

(FOUCAULT, 2013).  

Em tempos de crise sanitária e recomposição de muitas certezas, as práticas 

políticas se reinventam, bem como as próprias mulheres. O marchar se reelabora, 

fazendo uso dos meios virtuais. Exemplo foi a realização, em 2020, da live 

comemorativa dos 20 anos da Marcha das Margaridas60. 

Penha Pereira, que tem o mesmo nome de Penha Nascimento, sindicalista 

histórica da terra de Margarida Maria Alves, Alagoa Grande, é integrante da diretoria 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Solânea. Mora no Sítio Videl e fala com 

amor sobre sua relação com a terra. Penha esteve presente nas três últimas marchas 

e sobre os processos de formação traz: 

 
A partir daquelas formações as mulheres começaram a se libertar, a 
saírem de casa porque muitas não saíam aí a gente começou a 
convidar para participar da Marcha. Tem muitas mulheres que 
participam pela primeira vez no ônibus de volta para casa elas já falam 
“eu não vou mais deixar de vir, quando tiver outra me convide” e a 
partir dali elas vão se libertando e participando. Porque muitas os 
maridos não deixam, tem alguma coisa que as impede de sair e depois 
daqueles momentos que elas participam e gostam, nada impede que 

                                                           
60 A live “20 anos de Marcha das Margaridas” pode ser acessada em: 
https://www.youtube.com/watch?v=uyZGmeEV7Ms. Acesso em: 29 mar. 2021.  
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elas vá, nem marido bravo nem nada, vão se libertando de um cativeiro 
que elas vivia (PEREIRA, 2019) (Informação verbal).  

 

Cativeiro, palavra forte, que é constantemente evocada por essas mulheres ao 

falarem geralmente de um passado não tão distante em suas vidas ou ao remeterem 

àquilo que abnegam, ao que não se dobram. Agricultora familiar, como as outras três 

Margaridas que destaquei, dentre elas Penha é a única solteira. Na trajetória de 

Penha, se dividindo entre as obrigações de casa, do roçado, do Sindicato, do cuidado 

com os pais, a ausência de laços matrimoniais não significa menos cuidados ou o 

pouco despender de energias para outrem. Diz, por exemplo, que quase deixou de ir 

para a Marcha 2019 porque tinha que assessorar seu pai em exames médicos.  

Culturalmente, o cuidado e o cotidiano ainda são responsabilidades femininas, 

e nesse sentido “é preciso se virar nos trezentos, não é nos trinta não!”, como 

mencionou Quitéria (CUNHA, 2019) (Informação verbal). Esse trocadilho revela a 

realidade da ainda pesada jornada de trabalho das mulheres do/no campo e da 

importância de continuar lutando e mudando o curso da história e de suas histórias, 

como mencionou Penha, dando sinais de insatisfação também com a atual conjuntura 

do país: 

 
O principal motivo de estar marchando é continuar na luta junto com 
as companheiras, fortalecendo cada vez mais as companheiras pela 
libertação cada vez mais das mulheres, pela não violência. (...) Que a 
gente também vê esse governo aí querendo acabar com tudo, com o 
aumento abusivo de liberação de agrotóxicos e a gente que tá lá 
fazendo agroecologia a gente quer continuar marchando defendendo 
isso, a agroecologia, a vida, a água, tudo que tá envolvido na 
agroecologia, as pessoas, pela nossa semente crioula, nossa semente 
da paixão, nossas sementes de animais, por tudo isso que a gente 
vem na Marcha, e pelos direitos que a gente tá perdendo, tentar ver 
se mais na frente a gente consegue reverter porque eles já estão 
tirando tudo, mas a nossa esperança é que no amanhã a gente possa 
eleger um outro presidente que possa junto com a Câmara de 
Deputados, que possa reconstruir um pouco isso que eles estão 
destruindo, para reconstruir o que a gente já tinha perdido, por isso 
que venho marchando, por isso que estou na luta, sempre que a 
companheira me chama e eu posso... Fazendo um pouquinho a minha 
parte porque se cada uma de nós faz a nossa parte acho que a gente 
consegue mudar um pouco também da história (PEREIRA, 2019) 
(Informação verbal).  

 

Postura que também é assumida por outra Margarida de Solânea-PB, Kátia 

Barbosa, quando perguntei a ela sobre o sentido do marchar: 
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Estamos indo para Brasília em busca de algo comum para todos nós 
que talvez aquelas que ficam em casa fica “ah como eu queria”, “se 
fosse eu”, “não posso, meu companheiro não vai aceitar”, minha 
família: “ah dona de casa passar uma semana fora, deixar os filhos”, 
fica toda uma questão, se questionando “não posso isso por isso e 
isso”, fica colocando limites em si mesma, mas que a gente não tem 
limite, basta a gente querer e a gente vai e ultrapassa todos 
(BARBOSA, 2019) (Informação verbal). 

 

 Kátia evoca pensamentos que talvez ela mesma já tenha feito sobre deixar sua 

casa e seu sítio para marchar. Mostra-se empática com as que ficaram em casa, 

encorajando-as: “basta a gente querer”, “a gente não tem limite”. Sobre si narra: 

 
Eu sou de uma comunidade lá de Solânea chamada Bom Sucesso, 
sou filha de agricultores e até hoje a gente mora lá. Vivi com meus pais 
até os 19 anos lá na agricultura, aí casei aos 19 e aí a gente mudou 
apenas de terreno, do sítio Bom Sucesso, saiu um terreno da Reforma 
Agrária, um assentamento e meu marido tinha colocado o nome para 
receber um lote, daí a gente construiu uma casa e foi morar, chama-
se assentamento Novo Horizonte, onde tem minha casa hoje. Aí 
passei 17 anos casada, faz dois anos que estou em processo de 
divórcio, aí fui para a cidade trabalhar em casa de família. São 26 km 
de minha comunidade para a cidade. Fui para a cidade trabalhar como 
cuidadora de idosos e tô até hoje trabalhando lá com minha filha que 
tem 14 anos, fica comigo para quando eu preciso sair fica cuidando da 
senhora e meus pais continuam na mesma comunidade. Meu pai 
também tem lote, é meu vizinho, e eu tenho a minha casa, que eu 
tenho um rapaz de 16 e a menina tem 14, só final de semana que a 
gente vai para o sítio para trabalhar. O meu filho foi trabalhar no Rio 
Grande do Norte, numa fábrica de bolos, e eu fiquei com a menina, 
durante a semana nós trabalhamos na cidade, fim de semana vamos 
para nossa casinha (BARBOSA, 2019) (Informação verbal).  

 

 O relato de Kátia é indicador de traços da cultura familiar camponesa e do lugar 

ocupado pelas mulheres e a centralidade do casamento nessas relações. A jovem 

moça mora com os pais até o casamento, quando se muda geralmente para algum 

sítio próximo quando inicia a formação de seu núcleo familiar próprio. Socialmente, ao 

homem cabe definir o direcionamento das ações, cabe à mulher não quebrar os 

valores hierárquicos do grupo (WOORTMANN; WOORTMANN, 1997).  

 É nesse sentido que a trajetória de Kátia rompe com o socialmente estipulado 

para ela e, por extensão, para sua família. Não à toa menciona que é a primeira vez 

que conseguiu ir para a Marcha das Margaridas; nas outras oportunidades não foi, 

pois, seu companheiro e seu pai não aceitavam. “Para não dar problema” ela não 

questionava. Seu pedaço de chão é aludido em uma fala carinhosa, deixando 
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transparecer o orgulho de o ter conquistado; não é só moradia ou espaço de trabalho, 

é a própria vida – que pulsa.  

Como foi para Quitéria, para Kátia, estudar também representou libertação, 

como vimos. Viajou ansiosa. Ora rezando, ora lendo ou apenas se entretendo com as 

conversas que rolavam no ônibus. Para viajar, contou com o apoio do filho e da filha 

que, como ela, também articulam outras atividades para além das atividades da roça 

– o filho, por exemplo, migrou para o estado vizinho, o Rio Grande do Norte, para 

trabalhar. 

 Todas as quatro Margaridas trouxeram lembranças de suas infâncias para falar 

de suas criações, da relação com o trabalho e com o machismo. Um ponto 

interessante é que esse período da vida foi evocado para contrastar com o modo como 

se sentiam no momento das entrevistas. Ao serem privadas de seus sonhos, como o 

de estudar, por exemplo, tinham suas potências minadas, mas que como rebeldia, 

logo foram retomadas na vida adulta. Kátia menciona, por exemplo, o aprender a dirigir 

como um importante momento de emancipação em sua vida. 

 
Uma parte bem forte que eu sinto de minha infância que foi um 
machismo bem grande da parte de meu pai foi que ele sempre possuiu 
um carro e um motorista, né? Aí tem dois filhos homens e quatro 
mulheres, os homens aos 11, 12 anos ele começou a ensinar a dirigir, 
mulheres nenhuma (...). Quando foi depois meu irmão comprou um 
carro e eu falei “eu quero aprender”. As outras minhas irmãs “mas tu 
tem umas besteiras”, eu digo “mas por que não?! Se os meninos dirige 
porque eu também não vou dirigir?!” (BARBOSA, 2019) (Informação 
verbal). 

 

 Apontando as assimetrias de gênero, irrompe e irrompendo questiona e age, 

transformando seu presente com foco lá na frente. Coincidentemente, usando também 

o exemplo do ato de dirigir para aludir a uma explanação sobre o que entende por 

feminismo, Giselda Bezerra Lopes, da coordenação do Polo da Borborema, do 

município de Remígio, mas natural de Juazeirinho-PB, cariri do Estado, trouxe: 

 
Para mim feminismo é uma mulher que seja liberta, que seja solidário, 
é autonomia, é liberdade entre as mulheres, é solidariedade porque 
não basta dizer que só que sou uma mulher feminista, mas eu sou 
uma mulher feminista se eu luto por justiça social, eu tenho que sair 
do meu eu e ir para o eu de outras mulheres, ser solidária com a causa 
de outras mulheres. Então para mim feminismo traz isso, a 
solidariedade entre nós mulheres e uma sociedade justa entre homens 
e mulheres entendendo que é a luta de todas as classes sociais. Acho 
importante a gente entender o feminismo não aquele feminismo 
individual, não basta só eu dirigir carro, não basta só eu ser 



182 

universitária, eu ser doutora, eu só falar, assumir um cargo, eu tenho 
ter autonomia, liberdade para lutar por justiça social, mas eu tenho que 
ser solidária comigo, com outras mulheres e participar dos 
movimentos, estar na luta, na rua, lutar por justiça social por mim, por 
minha mãe, por todas as mulheres de qualquer classe, mulheres de 

todas as formas (LOPES, 2019) (Informação verbal).  
 

 O feminismo evocado por Giselda é um plural e coletivo em suas práticas. 

Entende a Marcha das Margaridas como inspiração nessa luta na busca por um 

mundo mais humano e mais liberto. Giselda, como Anilda, pareceu ter claro e já na 

ponta da língua a definição do feminismo que acredita ser motor de sua vida. Para 

outras, como Maria do Socorro Vieira, essa ideia não parecia tão clara assim, embora 

suas práticas nos sinalizem outros caminhos possíveis de/na luta não tão 

simplesmente nomeáveis – e que, como vimos, veem de longa data, de lutas de 

mulheres rurais após a década de 1980. Esse feminismo parece ser vivido antes 

mesmo de ser nomeado. Elas se entendem feministas na própria luta; é no Marchar e 

tomando como inspiração Margarida, que elas se tornam feministas rurais – ou 

Margaridas, como primeiramente se identificam.  

Não é minha intenção compactar as atuações, práticas e identificações dessas 

mulheres em categorias estáticas. Essas mulheres nos mostram que suas 

necessidades e protagonismos vão além, embora percebamos também uma 

construção que parte da própria Marcha, que reforça e constrói um feminismo das 

Margaridas dentro desse macrocampo. Há um esforço, portanto, nessa construção, 

como fica claro em algumas falas da Comissão Nacional e em trecho da Revista das 

Margaridas, publicação da Contag: "como um espaço de denúncia e proposição, ela 

[a Marcha das Margaridas] apresenta um projeto feminista para o país, realizando o 

diálogo entre as diversidades, com grande representatividade" (CONTAG, 2019d, p. 

11). 

Maria do Socorro Vieira, acima citada, de 59 anos, assentada da reforma 

agrária no município de Campina Grande-PB, esteve muito emocionada durante toda 

nossa conversa. Enxugava as lágrimas do rosto e parecia se sentir mais confiante ao 

falar. Muito devota, se mostrou muito grata a Deus e à luta. Tendo ficado viúva aos 25 

anos, quando era migrante no Rio de Janeiro, é arrimo de sua família, composta por 

ela, o neto e a namorada, e a sobrinha, à época com 11 anos. Cuidadosa, cumpriu 

com suas obrigações da roça antes de sair em viagem. Revela-nos também seus 

propósitos: 
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Hoje amanheci o dia catei quatro baldes de feijão verde, “quero 
ninguém dentro do meu roçado para não quebrar as ramas de meu 
feijão”, agora se eu chegar e encontrar um pé de coentro ou de cebola 
morto eu vou dar uma pisa em cada um (Risos). Eu fiz a feira, deixei 
as coisas tudo organizada e vim mim bora, deixei com Deus, né? (...) 
Nós não somos fracas, nós somos fortes, resistentes, nós somos a 
maioria, vencedoras, que Jesus é conosco e porque nós não podemos 
deixar morrer a luta de Margarida Maria Alves. Não pode porque nós 
somos importantes em nossa sociedade e nós não podemos deixar 
morrer a luta dela (Chora). (...) quero mudar este país, porque eu 
desejo que o nosso país seja um país justo onde todos tenham direito 
à casa própria, alimentação, educação, que nós somos um país livre 
e para isso nós temos que continuar lutando. (...) não podemos deixar 
a política só nas mãos dos homens, nós somos mulheres e nós temos 
os nossos direitos, eu vou nesse propósito (VIEIRA, 2019) (Informação 
verbal). 

 
 Cuidadosa com seu roçado e a dinâmica do dia a dia da casa, esteve muito 

emotiva durante toda a nossa conversa. Havia algo mais ali? Quem era aquela mulher 

para além do que ela me falava? Essas perguntas giravam na minha cabeça àquele 

momento. Era com certeza uma mulher forte, que precisou matar muitos leões ao 

longo da vida vivida entre o Nordeste e o Sudeste do país.   

Outra Maria do Socorro, mas de sobrenome Silva, contou-nos um pouco sobre 

sua história:  

 
Eu nasci em Areial mesmo, em casa, como sempre as mães 
antigamente tinham os filhos em casa e até os dez anos vivi em Areial, 
com dez anos eu fui para o Rio de Janeiro sozinha, sem pai, sem mãe, 
sem ninguém porque precisei ir que a gente era uma família muito 
humilde e precisava trabalhar desde cedo para ajudar nossos pais a 
ajudar nossos irmãos aí fui para o Rio, fiquei lá 14 anos. Nos anos 
2000 vim para a Paraíba porque meu pai ficou doente, a minha mãe 
não tinha condição de cuidar dele sozinha aí eu vim, cheguei, gostei, 
já não lembrava mais como era minha terra, calmo, que a gente podia 
caminhar sem medo, podia dormir sossegada, coisa que eu não tinha 
no Rio. Cheguei, me engajei na luta do Sindicato e continuo até hoje 
(SILVA, M., 2019) (Informação verbal). 

 

 Aparentemente tímida, Maria do Socorro Silva tecia sua narrativa com 

naturalidade, desviando o olhar, mas convicta do que defende e almeja. Ela, que é 

moradora do Sítio Covão, município de Areial-PB, reside com a filha de 22 anos e a 

mãe. Pragmática, tem um olhar muito afinado para perceber as estruturas de opressão 

que a atravessam, inclusive para me falar sobre o feminismo que acredita: 

 
Feminismo para mim é vestir o que quero, andar como eu quero, ser 
o que eu quero ser e cada um tem seu direito de ser do mesmo jeito 
sem ninguém criticar porque eu penso assim que o meu direito acaba 
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quando começa o seu. Isso a gente tem que ver e saber que direitos 
são iguais e cada um é cada um, sem preconceitos, sem machismo, 
sem racismo, todo mundo é igual, não tem diferença (SILVA, M., 2019) 
(Informação verbal). 

 

 Confesso que não achava que nossa conversa renderia tanto. Diferente de 

outras, como eu, estava sempre muito quieta na viagem, observando as paisagens ou 

conversando baixinho com a companheira da poltrona ao lado. Fiquei pensando se 

ela estava lembrando da vida, de quando saiu de Areial-PB para o Rio de Janeiro, 

muito nova e sozinha, aos dez anos de idade, para tentar a vida na intenção de ajudar 

seus pais e irmãos. Àquela época o percurso em direção aos grandes centros também 

era feito de ônibus.  

Nessas narrativas e em áudios enviados no Grupo de WhatsApp, foi muito 

evocada a ideia de família construída na viagem através da solidariedade, do 

compartilhamento de risos, medos e histórias em comum. Marizelda Salviano, do 

município de Esperança-PB, agradeceu pela viagem e pelos laços construídos e/ou 

fortalecidos: 

 
A cada Marcha a gente constrói uma nova família e é importante a 
gente ouvir relatos de superação de mulheres que nos fazem seguir 
adiante na luta e ver que esse é o caminho, na luta pela não violência, 
essa luta é um batalha todos os dias, nossas mulheres não merecem 
viverem nessa vida de violência, e aí cada uma quando se descobre 
elas tomam coragem de seguir em frente, uma atitude para hoje elas 
poder dizer que estão feliz e apesar dos pesares hoje conseguem viver 
(...) Fomos marchando, voltamos marchando e seguiremos 
marchando (SALVIANO, 2019) (Informação verbal).  
 

 No retorno aos seus territórios, as Margaridas não pareciam cansadas – 

pareciam esconder muito bem o cansaço físico de praticamente uma semana em 

trânsito. Voltavam felizes, e eu, ainda mais aliviada, pois retornava repleta de fontes 

e experiências construídas junto com elas. No sábado, encontrei algumas delas em 

um evento festivo em Remígio, onde moram duas Margaridas citadas: Giselda e 

Anilda. Parecíamos todas ainda anestesiadas pelas experiências compartilhadas em 

Brasília e no trajeto. Comemoramos juntas naquela noite – com vinho e forró. Fazia 

frio no Brejo paraibano.  
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Foto: Mídia Ninja (2015) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS | “OU ATÉ QUE TODAS SEJAMOS LIVRES” 

 

 Com duas décadas de existência, a Marcha das Margaridas é herdeira de lutas 

históricas das mulheres rurais em seus territórios, instâncias de organização, 

comunidades, sindicatos, no seio da própria família. Maior ação de mulheres da 

América Latina, reúne experiências de um feminismo rural, diverso e contra-

hegemônico, que se pulveriza a partir do campo, das águas e das florestas e 

desurbaniza as pautas centrais, quase homogêneas, caras ao feminismo, este que no 

Brasil adquiriu contornos ímpares, tendo flertado com o Estado, com organismos 

internacionais, se institucionalizado e colaborado na promoção de políticas públicas, 

como vimos.  

 Enquanto campo discursivo de ação, articula-se e ancora-se nas políticas de 

alianças, o que acontece também com o feminismo das mulheres rurais, conforme 

essa pesquisa nos permitiu antever. A partir da necessidade concreta de defesa de 

seus territórios, recursos naturais e ecossistemas, mas também da garantia de direitos 

conquistados, e das agruras da intersecção dos sistemas de opressão enovelados à 

classe, à raça, ao gênero e às territorialidades, essas mulheres reagem ao poder 

colonial imposto desde longa data. Suas experiências maquinam fraturas, 

desenhando novas relações e práticas de autonomia e reciprocidade de um feminismo 

que se faz, e, por que não dizer, a partir também dos seus territórios.  

 As Margaridas se amparam debaixo de um grande guarda-chuva que 

potencializa suas experiências, que se confrontam com outras, que constituem as 

suas ações como políticas. A partir do roçado, do quintal, do mangue, do faxinal, da 

floresta, dos pampas, ancoram outras relações de viver e produzir, protagonizando 

projetos alternativos à lógica do capital, como a própria agroecologia. O que passa 

por suas experiências, práticas e pela reinvindicação por políticas públicas. Nesse 

campo, foram muitos os avanços, mas também recuos diante da ofensiva neoliberal 

vivida e das contradições próprias de nossa cultura política pouco afeita à democracia. 

Desafios sempre presentes, mas que, contudo, foram menos enrijecidos durante os 

governos de esquerda. Essa história nem sempre caminhou em linha reta. 

 Surgida em 2000, na aurora do novo milênio, a emergência da Marcha das 

Margaridas refletiu as reais necessidades de um país marcado pelas contradições de 

classe. A reivindicação por terra para morar e trabalhar atravessou todas as suas seis 

edições. Seu caráter de denúncia e proposição foi se aprimorando, os processos de 
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formação, de mobilização e até de avaliação foram ganhando novos contornos. Uma 

identidade foi sendo modelada. Em todas as edições aparece a marca criativa e 

estratégica das Margaridas.  

 A pesquisa revelou que a Marcha de 2011 foi um momento ímpar, de 

amadurecimento organizativo e propositivo das Margaridas. A Marcha completava 10 

anos. Nesse momento também foi divulgado um importante estudo do IPEA acerca 

do perfil dessas mulheres. Àquele momento a maior parte de suas participantes eram 

mulheres adultas, casadas, provenientes do Norte e do Nordeste do país.  

 A edição seguinte, realizada em 2015, já se manifestava diante do cenário de 

profunda bipolarização que se desenhava após as eleições de 2014 a partir de uma 

verve mais combativa. Naquele ano também aconteceram outras ações como a 

Marcha das Mulheres Negras e a 4ª Ação da Marcha Mundial de Mulheres. Aquele 

era o ano da Primavera das Mulheres. 

 Em um contexto desafiador, e com quase duas décadas de existência, a 

Marcha realizou sua 6ª edição, em 2019. Pude acompanhar essa Marcha de perto, foi 

uma das mais impactantes experiências coletivas que já vivi. Acompanhei o processo 

de construção, mobilização, realização e avaliação a partir da atuação das Margaridas 

da Paraíba. Mesmo estando em Salvador nesse período, foi mais fácil me articular 

com a Comissão do estado, afinal, já conhecia a maioria delas e um pouco de suas 

histórias. Ficamos mais próximas com a viagem a Brasília. Foi uma semana catártica. 

Já não éramos mais as mesmas. 

 Estivemos juntas em julho, agosto e setembro. Comemorei meu aniversário de 

25 anos com elas, em Campina Grande, no encontro de avaliação. Àquele momento 

estávamos todas saudosas e mais íntimas uma das outras.  

 Dessa edição, a elaboração de uma Plataforma Política nomeadamente 

feminista das Margaridas. O reconhecimento de uma categoria que se pretende 

coesa. De todas as edições, a propositura de um outro modo de viver, produzir e se 

relacionar em sociedade.  

 Como sinalizaram os dados dessa pesquisa, fato é que a Marcha das 

Margaridas também representa uma luta por justiça de gênero, distribuição, 

reconhecimento e representação conduzida pelas mulheres rurais no Brasil – e em 

Abya Yala61, palco de feminismos que inclusive questionam a cultura acadêmica 

                                                           
61 Da língua do povo kuna, do Panamá, significa “terra madura”; também é sinônimo de América. 



188 

letrada (GARGALLO, 2012) e suas tradições de mainstream, reconhecendo saberes 

e leituras do mundo diversas, tradicionais, e que por vezes partem de práticas 

comunitárias (PAREDES, 2020). Com as Margaridas a luta por justiça também sai do 

social e se encontra com o meio ambiente, orquestrando a reinvindicação pela 

preservação dos bens comuns. Nesse caminhar, é ímpar a contribuição das 

Margaridas na consolidação da agenda agroecológica, no âmbito prático e das 

políticas públicas. Entre o ambientalismo e o feminismo, essas mulheres estão 

mostrando que é possível resistir, denunciar, se organizar – e propor. 

 Para as mulheres entrevistadas, a Marcha é sinônimo de libertação e 

emancipação. É o exercício diário de luta e sobrevivência em uma realidade que as 

oprime. Mais que deslocar-se para Brasília, a Marcha é subversão. É solidariedade, 

liberdade e partilha materializada no feminismo que colore a capital federal a cada 

quatro anos e que floresce a partir dos territórios. É expressão e resistência. Elas e 

eu, estamos todas ansiosas pela Marcha do ano que entra, 2023, já em processo de 

preparação – se que é ela para! 

 Bem, mas falar das Margaridas foi muito fácil para mim, foi um compromisso 

que após terminar a pesquisa do mestrado eu sabia que não poderia fugir. Não foi 

uma pesquisa comum, foi um compromisso que selei com minha história (e quando 

voltei de Brasília eu estava tão mais certa disso). Sendo eu também uma Margarida, 

aqui, nesse lugar de vantagem epistêmica, diriam as feministas do standpoint.  

 Sou feliz pelos caminhos trilhados mesmo – e sempre sabendo – que lacunas 

existem e sempre vão existir. Entendo que construímos o que foi possível em vista ao 

que estamos atravessando e a partir do que foi possível enxergar. E existem tantos 

outros olhares...  

 Não são dias simples para a Ciência, para as lutas, para os movimentos sociais 

e para a vida das mulheres. Por isso, desejo a você que chegou até aqui o mesmo 

sentimento que tenho agora, nesse exercício de conclusão: esperança. Que 

possamos esperançar juntos/as, inspirados/as e fortalecidos/as, ecoando com as 

Margaridas que um outro mundo é urgente e possível – até que todas sejamos livres.  
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QUADRO I – REINVIDICAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DAS PAUTAS DAS MARCHAS DAS MARGARIDAS (2000-2011) 
 

EDIÇÃO EIXOS RESULTADO DA NEGOCIAÇÃO 

NÍVEL DE 
IMPLEMENTAÇÃO 
PELO GOVERNO 

FEDERAL62 

FONTES 

2000 

Reforma Agrária e 
Agricultura Familiar 

Redução da taxa de juros para o custeio agrícola, de 5,6% para 4% ao ano; Oficina de trabalho para discutir estratégias 
operacionais para uma campanha de sensibilização sobre o acesso das mulheres ao crédito agrícola; Acesso das mulheres à 
linha de crédito do PRONAF, Grupo B, no valor de R$ 500,00, prevista inicialmente para ser desenvolvida na região Norte e 
Nordeste.  

Bom 

Documento de avaliação da 
I Marcha das Margaridas; 
Site Transformatório das 
Margaridas. 

Revisão da nova Norma de Execução para assegurar que o cadastramento dos assentamentos seja feito em nome do casal, ou 
no nome da mulher quando esta for solteira; Realização de 05 workshops regionais para discutir um programa de capacitação 
com lideranças sindicais e técnicos que atuam nas áreas de assentamento e agricultura familiar, em temas relacionados às 
relações de gênero, desenvolvimento sustentável, gestão da propriedade e comercialização, visando potencializar e valorizar o 
trabalho das mulheres. 

Ruim 

Direitos trabalhistas 

Articulação entre o Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde, em parceria com as prefeituras 
locais e MSTR, com a finalidade de garantir o acesso de mulheres e homens à documentação civil; Aceitação por parte do 
Ministério da Previdência e Assistência Social de que a Declaração do Sindicato sirva como prova plena para comprovação das 
atividades rurais; Seguramente, esta ação agilizará o acesso das trabalhadoras rurais ao salário maternidade. 

Ruim 

Manutenção da aposentadoria diferenciada para as mulheres trabalhadoras rurais, aos 55 anos de idade.  Bom 

Continuidade da agenda de visitas aos estados, coordenada pela CONTAG, em conjunto com o Ministério da Previdência e 
Assistência Social, com a finalidade de agilizar o acesso aos benefícios da Previdência Rural; Participação das mulheres na 
revisão das normas que regulamentam a segurança nos locais de trabalho nas áreas rurais.  Médio 

Combate à violência 
e impunidade no 

campo e a todas as 
formas de 

discriminação social 
e de gênero 

Ações de prevenção e promoção à saúde das vítimas de violência sexual e intrafamiliar, envolvendo a capacitação de agentes 
comunitários de saúde, profissionais das equipes da saúde da família e lideranças comunitárias que atuam nas áreas rurais.  

Ruim 

2003 

Reforma agrária e 
política agrícola 

Titulação conjunta de mulheres e homens obrigatória; Revisão dos critérios atuais de seleção de famílias cadastradas para facilitar 
o acesso das mulheres à terra; Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural; Grupo de Trabalho sobre 
Gênero e Crédito no MDA, através do Programa de Promoção da igualdade em Gênero, Raça e Etnia; Reflexão sobre a 
abordagem de gênero no âmbito da nova política de ATER.  

Bom 

Documento de avaliação da 
II Marcha das Margaridas; 
Caderno de respostas do 
governo federal - MM 2003; 
Site Transformatório das 
Margaridas. Trabalho e 

previdência social 

Compromisso do MTe no sentido de apoiar políticas e projetos de geração de trabalho e renda.  Médio 

Manutenção do critério de diferenciação de idade para homens e mulheres para fins de aposentadoria.  Bom 

Saúde 

Convênio estabelecido entre a CONTAG e Ministério da Saúde no Projeto de Formação de Multiplicadoras(es) em Gênero, Saúde 
e Direitos Sexuais e Reprodutivos; Processo de reestruturação do Grupo da Terra responsável pela construção da política de 
saúde para a população do campo.  

Bom 

Educação Criação da Coordenadoria de Educação do Campo no MEC. Bom 

Combate à violência 
contra as mulheres  

Processo de revisão dos critérios e metas para criação de delegacias, casas abrigo e centros de referência; Compromisso com a 
realização de campanha educativa de prevenção e combate à violência.  

Bom 

                                                           
62 Avaliação da própria Marcha com base em informações do Site Transformatório das Margaridas. 
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2007 / 
Jornada das 
Margaridas 

2008 

Terra, água e 
agroecologia 

Publicar a Portaria Interministerial que atualiza os índices de produtividade da terra; Editar Medida Provisória (PL nº 231/2007) 
para tornar livre o acesso e uso dos babaçuais e proibir a derrubada de palmeiras e a coleta de coco babaçu para produção de 
carvão; Criar órgão colegiado específico para acompanhamento e definição de medidas mitigadoras dos impactos sociais, 
econômicos e ambientais causados pelos grandes projetos de obras de infraestrutura, geração de energia, carcinicultura, turismo, 
agronegócio, monoculturas de eucaliptos e outros; Fazer gestões junto ao Congresso Nacional para aprovação da PEC 438/2001 
que trata da expropriação de terras onde for constatado o trabalho escravo; Garantir apoio e recursos financeiros dos programas 
do Governo Federal para a realização de Campanha Nacional pela defesa das águas.  

Ruim 

Caderno de respostas do 
governo aos pontos centrais 
- MM 2007; 
Pautas para o Congresso 
Jornada 2008; 
Site Transformatório das 
Margaridas. 

Regularizar as Reservas Extrativistas de Mata Grande e Ciriaco (MA) e Extremo Norte (TO) e criar a Reserva Extrativista Enseada 
da Mata, município de Penalva (MA); Assentar 250 mil famílias por ano até o ano de 2010.  Médio 

Em defesa de uma 
previdência social, 
pública, universal e 

solidária 

Encaminhar ao Congresso Nacional solicitação para que o Projeto de Lei nº. 6852/2006, que trata de novas regras para a 
previdência rural, volte a tramitar em regime de urgência constitucional, e que seja garantida a sua aprovação nos termos 
negociados.  Bom 

Soberania e 
segurança alimentar 

e nutricional 

Garantir que as decisões relativas aos procedimentos de registro, controle e fiscalização sobre o uso de agrotóxicos sejam 
tomadas de forma conjunta pelo Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Estabelecer um debate amplo para fiscalização do uso de agrotóxicos e transgênicos no país, impedindo toda e 
qualquer flexibilização dos critérios de importação e registro; 
Divulgar a necessidade de novas práticas de consumo de alimentos que sejam mais saudáveis, que valorizem a produção local 
da agricultura familiar, contribuindo para superar o quadro de degeneração biológica, ambiental e social.  

Ruim 

Garantir a regulamentação da LOSAN e a implantação imediata do SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional com a participação das mulheres agricultoras, das populações tradicionais, ribeirinhas e povos indígenas.  Médio 

Trabalho, renda e 
economia solidária 

Criar um Programa Nacional de Apoio e Fortalecimento de Experiências Produtivas agrícolas e não-agrícolas, geradoras de renda, 
para mulheres trabalhadoras rurais das diversas regiões do país; Dinamizar o Programa Nacional de Apoio às Organizações 
Produtivas de Mulheres Rurais, estabelecendo com o Comitê Gestor do Programa metas de atendimento aos grupos produtivos 
de mulheres relacionados pelos movimentos sociais.  

Bom 

Realizar estudos direcionados à avaliação da evolução e eficiência no acesso e utilização do crédito Pronaf pelas mulheres 
agricultoras e o seu impacto no fortalecimento da agricultura familiar e criar mecanismos eficientes de divulgação, capacitação e 
monitoramento.  

Médio 

Garantia de 
emprego e de 

melhores condições 
de vida e trabalho 

para as assalariadas 
rurais 

Divulgar e fiscalizar o cumprimento das Convenções 100 e 111 da OIT já ratificadas pelo Brasil, visando combater qualquer 
discriminação no trabalho e desigualdades salariais.  

Ruim 

Em defesa da saúde 
pública e do SUS 

Construir e implementar um Plano de Metas a médio e longo prazo para ampliar a estrutura pública de saúde, em especial nos 
municípios abaixo de 50 mil habitantes. Médio 

Fazer gestões junto ao CONASS e CONASEMS para a pactuação da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do 
Campo e da Floresta.  Bom 

Combate à violência 
contra as mulheres 

Instituir o Fórum Nacional de Combate à Violência social e doméstica contra as Mulheres do Campo e da Floresta.  
Bom 

Apoiar, com recursos financeiros, seminários regionais e nacionais com o objetivo de qualificar a atuação, as intervenções e 
proposições das organizações da sociedade civil junto ao Fórum Nacional de Elaboração de Política de Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres do Campo e da Floresta.  Médio 
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2011 / 
Jornada das 
Margaridas 

2012 

Biodiversidade e 
democratização dos 

recursos naturais 

Agilizar os processos em tramitação, para a criação das Reservas Extrativistas – RESEX, como estratégia para preservar a 
biodiversidade, garantir o acesso das mulheres a terra e aos recursos naturais, fundamentais à produção sustentável e ao 
reconhecimento dos direitos das populações tradicionais, extrativistas, quilombolas e indígenas.  Médio 

Cadernos de respostas do 
governo federal; 
Cadernos de respostas aos 
pontos prioritários – Jornada 
2012; 
Site Transformatório das 
Margaridas. 

Regularizar integralmente as Reservas Extrativistas – RESEX de Mata Grande e Ciriaco – MA e de Extremo Norte – TO, e criar 
as RESEX de Enseada da Mata, município de Penalva – MA, e do Médio Rio Branco, Jauaperí – RR.  Ruim 

Terra, água e 

agroecologia 

Criar um programa que promova a massificação da transição agroecológica nas unidades familiares de produção, assegurando: 
a) articulação entre produtoras e produtores de alimentos agroecológicos e consumidores; b) incentivo e apoio à produção 
agroecológica com a garantia de ATER pública; c) readequação do crédito rural, tributação diferenciada, comercialização, geração 
de conhecimentos e tecnologias; d) visibilidade e valorização da produção; e)  articulação do Projeto Alternativo Integrado 
Sustentável – PAIS aos quintais produtivos implementados pelas mulheres; f) valorização de práticas em agroecologia 
protagonizadas pela juventude do campo e da floresta.  

Bom 

Rever a composição da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CNTBio) e assegurar o cumprimento de suas atribuições, 
em especial quanto a: 1. Restrição à liberação de novos produtos transgênicos.  Ruim 

Soberania e 
segurança alimentar 

e nutricional 

Criar um Programa Interministerial para a Promoção da Alimentação Saudável, de base agroecológica, com valorização da cultura 
alimentar, dos saberes locais e estímulo aos circuitos locais de produção e comercialização na perspectiva da soberania e 
segurança alimentar e nutricional. Para tanto deve garantir Ater pública, ações de capacitação, divulgação, além de promover a 
participação efetiva das mulheres trabalhadoras do campo e da floresta.  

Bom 

Autonomia 
econômica, trabalho 

e renda 

Assegurar a pronta implementação do GT Interministerial, coordenado pelo MEC, com a participação dos movimentos sociais, 
que tem por objetivo a construção de critérios e referenciais para a construção de creches públicas no campo e na floresta. 
Implantar, até 2013, no âmbito do Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres, 54 unidades móveis, incluindo 
barcos para a região amazônica, para atendimento às mulheres trabalhadoras do campo e da floresta em situação de violência, e 
cumprir em 2011 a meta de 15 unidades móveis.  

Ruim 

Cumprir o compromisso de implementar, no âmbito das três instâncias de gestão, a Política Nacional de Educação no Campo, 
prevista pelo decreto presidencial 7.352/2010. Bom 

Saúde, direitos 
sexuais e 

reprodutivos 

Garantir o direito à assistência para o aborto seguro e descriminalizado para todas as mulheres que decidem interromper a 
gravidez, perante os diversos impedimentos para o exercício da maternidade, considerando tratar-se de um ato refletido e de 
responsabilidade das mulheres.  

Ruim 

Ampliação em 100% das metas estabelecidas no Plano Nacional de Saúde (2012-2015) para a promoção da atenção integral à 
saúde da mulher, conforme as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). Combate a toda 
e qualquer prática de racismo, sexismo, homofobia e lesbofobia no setor da saúde.  Ruim 

Definição de um sistema de registro e informação atualizado sobre a Saúde da Mulher, com recorte rural.  
Bom 

Democracia, poder e 
participação política 

Constituir a Coordenação de Juventude Rural no âmbito do MDA, destinando recursos e equipe próprios, com vistas a execução 
de políticas articuladas e efetivas, apropriadas às realidades das juventudes rurais, especialmente no que diz respeito à superação 
das desigualdades de gênero, que atingem as jovens mulheres do campo e da floresta. 

Ruim 

Criar em todos os Ministérios Coordenadorias de Gênero para assegurar a formulação, articulação e implementação de políticas 
públicas para as mulheres trabalhadoras do campo, da floresta e das cidades e avançar no processo de superação das 
desigualdades de gênero, garantindo, para tanto, orçamento para custeio e investimento. Bom 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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QUADRO II – DEMANDAS E PONTOS PACTUADOS PELO GOVERNO FEDERAL (MARCHA DAS MARGARIDAS 2015) 
 

EIXOS DEMANDAS PARA O LEGISLATIVO PRINCIPAIS PONTOS PACTUADOS PELO GOVERNO FEDERAL FONTES 

Soberania e 
segurança 
alimentar 

Aprovar a PLC 55/2007 que “Altera dispositivos da Lei nº 7.802, de 11 
de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a 
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, e dá outras providências”; Aprovar o PL 
52/2011 que “Institui o Sistema Nacional de Certificação da Produção da 
Agricultura Familiar e cria o Selo da Produção da Agricultura Familiar”; 
Aprovar o PLS 258/2010 que “Institui a Política de Desenvolvimento do 
Brasil Rural (PDBR) e dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional de 
Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR)”. 

Educação 
Disponibilização de Recursos e articulação junto ao poder público municipal 
para Construção de 1.200 creches no meio rural entre 2015 e 2018. 

Caderno de respostas do 
governo federal – MM 
2015. 
Documento Pactuação 
governo federal – MM 
2015. 

Saúde 

Mobilização Nacional para Intensificação das Ações de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher do Campo, Floresta e Águas no combate e prevenção do 
câncer de colo de útero e mama a intensificação das ações ocorrerá em mês 
de agosto de cada ano, sendo em excepcionalmente em 2015 no mês de 
novembro; Enfrentamento da Morte Materna em áreas remotas – compra de 
500 Kits anti-hemorragia e capacitação; Entrega de 1091 Unidades 
Odontológicas Móveis no meio rural, sendo 7 delas para Distritos Saúde 
Indígenas; Ampliar o Aceso para o tratamento por intoxicação por agrotóxicos 
e por animais peçonhentos.  

Fomento à 
produção 

 

Implantação de Quintais agroecológicos a partir dos seguintes eixos: 
Continuidade das atividades, em diálogo com os segmentos envolvidos no 
assunto, para elaboração e lançamento do Programa Nacional de Redução de 
Agrotóxicos - Pronara. O objetivo é estruturar um programa que permita ao 
Brasil dar passos consistentes na direção de uma produção com menos 
agrotóxicos, estimulando ainda mais a adoção de sistemas de produção 
orgânica e de base agroecológica. a. Reforma Agrária – Fomento Mulher: 250 
mil fomentos aplicados 2015/2018; Programa Nacional de Crédito Fundiário: 12 
mil fomentos aplicados 2015/2018; Cisternas: Segunda Água + Quintal 
Produtivo: 100 mil construídos entre 2015/2018; d. Sistema Pesca – Instituição 
de 200 sistemas + ATER específica para 600 mulheres pescadoras; Discussão 
sobre a viabilidade de inclusão de quintais produtivos no Programa Minha Casa 
Minha Vida Rural 3.  

Terra, água e 
agroecologia 

Aprovar o PL 1771/2007 que “Dá nova redação ao §1º., do art. 4º., da 
Medida Provisória 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que “acresce e 
altera dispositivos do Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, das 
Leis n 4.504, de 30 de novembro de 1964, 8.177, de 1º. março de 1991, 
e 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras providências”; 
Explicação da Ementa: Considera a declaração do Imposto Territorial 
Rural feita pelo proprietário da terra como justo preço de mercado, para 
fins de indenização por interesse social; Criar a Comissão Especial para 
apreciação do PL 2289/2007 que “Regulamenta o art. 190 da 
Constituição Federal, altera o art. 1º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro 
de 1962 e dá outras providências; Aprovar o PL 3615/2012 que 
“Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para 
obrigar as empresas de aviação agrícola a enviar cópias de prescrições 
de agrotóxicos e relatórios anuais aos órgãos competentes; Aprovar o 
PL 293/2015 que Cria o controle da produção e consumo de agrotóxicos 
por meio de vigilância eletrônica e sanitária. 

Enfrentamento à 
violência contra as 

mulheres 
 

Criação das Patrulha Maria da Penha Rural; Criação de serviços especializados 
para a Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência com ênfase a 
municípios com área rural; Programa de Formação de Promotoras Legais 
Populares do Campo, das Florestas e das Águas: 10.000 entre 2015/2018 por 
meio do PRONATEC.  

Sociobiodivers
idade e 

acesso a bens 
naturais 

Aprovar PL 792/2007 e de seu apenso PL 5487/2009 que “dispõe sobre 
a definição dos serviços ambientais e dá outras providências.  
Reapresentar a proposição do PL 231/2007, arquivada, que “Dispõe 
sobre a proibição da derrubada de palmeiras de babaçu nos estados do 
Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso e dá outras 
providências”; Aprovar PL 1486/2015 Dispõe sobre o Estatuto das 
Populações Extrativistas, institui o Dia Nacional do Extrativismo e dá 
outras providências”. 

Decretos Institui novas Regras do Programa Nacional de Crédito Fundiário – Decreto 
8.500/2015 – Renda de até R$ 30 mil, Patrimônio de até R$ 60 mil, 
excepcionalmente R$ 100 mil em negociação entre herdeiros; b. Alteração do 
Decreto 8.499/2015 – Altera o Decreto 3.048/1999 garantindo o direito 
previdência (segurado especial) para aqueles que exercem atividades de apoio 
à pesca.  
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Autonomia 
econômica, 
trabalho e 

renda 

Aprovar PL 4685/2012 que “dispõe sobre a Política Nacional de 
Economia Solidária; Aprovar o texto inicial do PL 371/2011 que Prevê 
punição e mecanismos de fiscalização contra a desigualdade salarial 
entre homens e mulheres”; Aprovar PEC 30/2007 que “Dá nova redação 
ao inciso XVIII do art. 7º da Constituição Federal, ampliando para 180 
(cento e oitenta) dias a licença à gestante”; Aprovar o substitutivo 
apresentado na Comissão de Agricultura ao PL 4285/2012 que altera a 
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que “regula o Programa do 
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), e dá outras providências”, para dispor sobre a 
concessão de seguro-desemprego aos trabalhadores rurais 
desempregados contratados por safra, por pequeno prazo ou por prazo 
determinado.  

Educação não 
sexista, 

educação 
sexual e 

sexualidade 

Aprovar o PLS 470/2013 que “dispõe sobre o Estatuto das Famílias e dá 
outras providências”.  

Violência 
sexista 

Votar em Regime de Urgência o PL 7371/2014 que Cria o Fundo 
Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres; Aprovar o 
texto inicial do PL 6022/2013 que Altera a Lei nº 12.845, de 1º de agosto 
de 2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de 
pessoas em situação de violência sexual. 

Direito à 
saúde e 
saúde 

reprodutiva 

Votar em Regime de Urgência o PLP 321/2013 que defende 10% da 
receita corrente bruta da união para o financiamento da saúde pública 
brasileira; Aprovar PL 3637/2012 que “suprime o § 5°, do art. 10, da Lei 
n° 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regula o § 7° do art. 226 da 
Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece 
penalidades e dá outras providências”; aprovar PL 3986/2000 que 
“Dispõe sobre a notificação compulsória dos casos de intoxicação por 
agrotóxicos”; Aprovar Na Comissão De Direitos Humanos e Legislação 
Participativa A SUG 15/2014 “Que Regulamenta A Interrupção 
Voluntária Da Gravidez Até a 12 Semana, Com Atendimento Pelo SUS”. 

Democracia, 
poder e 

participação 

Aprovar o PL 4575/2009 - Institui o programa de Proteção aos 
Defensores dos Direitos Humanos - PPDDH, no âmbito da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República/ Aprovar na 
íntegra do PL 6316/2013, que trata da Reforma Política. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Prezada Senhora, 
 
Essa pesquisa de doutorado intitulada “Olha Brasília está florida, estão chegando 
as decididas”: experiências de um feminismo rural no Brasil a partir da Marcha 
das Margaridas (aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa - CAAE: 
28835719.4.0000.5531) é desenvolvida pela pesquisadora Dayane Nascimento 
Sobreira (RG x.xxx.xxx/PB) sob orientação da professora Lina Maria Brandão de Aras 
e está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre 
Mulheres, Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia. Tem como 
objetivo geral analisar o protagonismo de mulheres rurais, trazendo à tona a 
construção de um feminismo que parte do campo no Brasil a partir da experiência da 
Marcha das Margaridas, e como objetivos específicos: 
 
 
o Contribuir com a oclusão da fresta da (ainda) invisibilidade das mulheres na 

história, mulheres de classes populares, mulheres do campo, das águas e das 
florestas; 

o Problematizar o lugar reservado aos movimentos de mulheres rurais dentro da 
própria historiografia da área no Brasil; 

o Realizar um balanço histórico acerca da Marcha das Margaridas e suas edições, 
percebendo diferenças e atualizações de suas pautas; 

o Sistematizar as experiências de resistência das Margaridas, elucidando a 
existência de um feminismo rural no Brasil. 

 
Solicitamos a sua colaboração (entrevista, por meio do uso de câmera e gravador de 
voz) como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em 
eventos da área, publicações em revistas e na produção do texto final da pesquisa: a 
tese de doutorado. A senhora será livre para interromper sua participação na pesquisa 
a qualquer momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de sua 
entrevista. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em 
sigilo. Informamos que essa pesquisa oferece os riscos e os benefícios listados 
abaixo: 
 
o Risco: Possível evocação de memórias traumáticas e sensações desagradáveis; 
o Benefício: Contribuição para o campo de produção feminista e da história das 

mulheres rurais no Brasil. 
 
Como medida para minimização dos riscos, iremos utilizar roteiro semiestruturado 
previamente elaborado visando afunilar as questões sobre as histórias de vida das 
entrevistadas com a intenção também de não adentrar em possíveis traumas e evocar 
sensações desagradáveis. Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária 
e, portanto, a senhora não é obrigada a fornecer as informações e/ou colaborar com 
as atividades solicitadas pela pesquisadora. A pesquisadora estará à sua disposição 
para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da 
pesquisa.  
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Assim, afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 
incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar 
para o sucesso da pesquisa. Fui também esclarecida de que os usos das informações 
por mim oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa 
envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 
do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde e me será dada a garantia 
de manutenção do sigilo e da privacidade durante todas as fases da pesquisa, exceto 
quando houver sua manifestação explícita em sentido contrário, mesmo após o 
término da pesquisa. Fui ainda informada de que posso me retirar desse estudo a 
qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer 
sanções ou constrangimentos. Atesto recebimento de uma cópia assinada deste 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Concordo que os dados coletados bem 
como o presente termo de consentimento livre e esclarecido serão mantidos na sala 
da coordenação do PPGNEIM da Universidade Federal da Bahia, por um período de 
08 anos sob a responsabilidade da Professora Dra. Lina Maria Brandão de Aras. Após 
este período, os dados passarão a ser guardados no banco de dados do NEIM pelo 
tempo que for acordado entre pesquisador e Participante da pesquisa no ato da 
assinatura desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Tempo acordado para 
a guarda dos documentos: __________________ 
 
Este documento será assinado em duas vias, sendo que você receberá uma via deste 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com rubrica em todas as páginas e 
assinatura na página final.  
Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Dayane Nascimento 
Sobreira responsável pela pesquisa, telefone: (83) xxxx-xxxx, e-mail: 
dayanesobreira26@gmail.com, domiciliada em: Rua Dxxxxx Axxxxxx Lxxxx Pxxxxx, 
nº xxx – E xxxx, Costa Azul, Salvador/BA – CEP: 41760-035 e/ou com Comitê de Ética 
em Pesquisa da Escola de Enfermagem da UFBA, localizado em: Rua Augusto Viana 
S/N, Campus do Canela, Salvador/BA - CEP: 40110-060, tendo como contatos: (71) 
3283-7615 ou o e-mail: cepee.ufba@ufba.br.  
 
 
 

_________________________, ____/___/202___ 
 

 
 

____________________________________ 
 

Assinatura da Participante da Pesquisa 
 
 
 
 

____________________________________ 
 

Assinatura da Responsável pela Pesquisa 
 
  

mailto:dayanesobreira26@gmail.com
mailto:cepee.ufba@ufba.br
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MARGARIDAS ENTREVISTADAS 
 
 

 

 

Anilda Batista  (PB)
Claudinês Locatelli 

(RS)
Josevane Duarte 

(RS)

Kátia Barbosa (PB) Luana Souza (PA)
Margarida Gomes 

(PB)

Penha Batista (PB)
Maria do Socorro 

Vieira (PB)
Maria do Socorro 

Silva (PB)

Giselda Beserra (PB) Quitéria Cunha (PB)


