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Resumo 

 

 
O desenvolvimento do capitalismo agrário, na Paraíba, configurou-se em uma classe 

trabalhadora organizada no campo. Uma das formas de representação e mobilização que os 

trabalhadores e trabalhadoras construíram, para lutar pelos seus direitos, foram os Sindicatos 

Rurais, os STRs. É a partir dessa compreensão do espaço e do território diante da questão 

agrária e da mobilização sindical, sobre as inter-relações específicas dos gêneros e suas 

participações como trabalhadores e trabalhadoras do campo e integrantes das lutas sindicalistas 

que definimos os objetivos principais da pesquisa. 

A partir de questões que nos ajudem a compreender o papel histórico-espacial do Movimento 

Sindical Rural na Paraíba, com ênfase na sua atuação na região do Brejo, e a diferente 

participação dos trabalhadores e as trabalhadoras nesse processo, nos fez ter o interesse em 

compreender a singularidade presente no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, 

um dos municípios de maior protagonismo na luta sindical, principalmente a partir dos anos de 

1970 e que conta, na atualidade, com um importante número, em termos relativos, de 

trabalhadores e trabalhadoras rurais sindicalizadas. Nossos principais sujeitos são as mulheres 

sindicalizadas, onde tentamos entender como se deu a inserção delas no sindicato desde a 

fundação, sua consciência de classe e gênero dentro de uma esfera considerada tão masculina, 

trabalhando o ontem e o hoje da luta pela hegemonia entre classe e gênero dentro do sindicato.  

 

Palavras -chaves: Questão Agrária. Sindicatos Rurais. Paraíba. Gênero. Trabalhadora Rural. 
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Abstract 

 

 
The development of agrarian capitalism in Paraiba represents an organized working 

class in the countryside. One way of representing and mobilizing that workers have 

built, to fight for their rights, were the Rural Workers' Unions, the STRs. So, according 

to this perspective of space and territory on the agrarian question and the union 

mobilization on the genres specific interrelationships and the workers’ participation as 

members of the union struggles, we have defined the main objectives of this paper. 

Since we understand the historical spatial role of Rural Labour Movement in Paraiba, 

with emphasis on its role in the Brejo, and the different participation of workers in the 

process, it has made us interested in understanding the inner singularity in the Rural 

Workers Union of Alagoa Grande, which is known because of the union fight, mainly 

from the 1970s and which has, nowadays, an important number of rural workers 

unionized. Our main subjects are the women members, in order to try to understand 

how it came to their insertion in the union since its foundation, their class consciousness 

in a masculine place, contrasting the yesterday and today struggle for class and gender 

hegemony within the union. 

 

Keywords: Agrarian Question. Rural Workers' Unions. Paraíba. Gender. Rural Worker. 
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1. Introdução 

 

 

Durante esta pesquisa procuramos compreender o significado e os sentidos que 

o sindicalismo rural adquire na Paraíba hoje, especialmente através da análise de um dos 

sindicatos rurais mais atuantes e representativos na história da classe trabalhadora no 

campo deste estado. O nosso desafio foi apreender a diferença que homens e mulheres 

têm na construção desse processo, analisando as mulheres, não mais como esposas e 

mães, mas como membros de um sujeito político claramente definido no universo do 

trabalho capitalista: a classe trabalhadora rural, na sua face feminina. 

Nosso recorte de estudo está na compreensão do espaço sindical rural no 

município de Alagoa Grande – PB. Em primeira partida, iremos entender o contexto 

histórico que o município se insere na divisão territorial do trabalho paraibano e por que 

sua história diferencia-se tanto na esfera do sindicalismo rural na Paraíba. O papel da 

formação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, o que foi o 

processo de luta pela terra e por melhores condições de trabalho no campo e como 

funcionam hoje esses ideais de luta que tão forte forma a história dos sindicalizados 

alagoa-grandenses.   

Diante do nosso principal sujeito definido na classe trabalhadora, usamos 

como foco dentro desse sindicalismo rural diferenciado em Alagoa Grande justamente 

as mulheres, em sua singularidade. Quem são essas mulheres? Que diferença elas 

fizeram e fazem no processo de luta?  Pois além de esposas, são trabalhadoras e são 

colocadas a margem da figura masculina, por preconceito e por uma condição histórica 

e social imposta ao sexo feminino. 

O interesse de pesquisa surgiu a partir de um trabalho de campo feito no início 

do curso de graduação, em 2005.1, como aluna colaboradora do (PROBEX) – Programa 

de Bolsa de Extensão ligada ao (LOGEPA) – Laboratório e Oficina de Geografia da 

Paraíba. Nesse campo fomos até o município de Alagoa Grande para conhecer as 

formas de organização e representação de classe dos trabalhadores rurais, após o 

falecimento de Margarida Maria Alves uma importante liderança sindical da região. 

Foi a partir dessa vivência inicial em campo que surgiu à idéia de estudar e 

compreender melhor os conflitos que se desenvolveram no espaço agrário paraibano. 

Sob a orientação da Profª María Franco García, iniciamos uma discussão que hoje se 
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apresenta em forma de trabalho monográfico, e que tem como questionamento central 

de pesquisa: Qual a representatividade das mulheres trabalhadoras rurais no município? 

Essa interrogativa apareceu após indagações na história do sindicalismo rural em 

Alagoa Grande e retifica que as principais representações de classe que fez frente da 

luta pela terra e por melhores condições de trabalho no campo, foram mulheres 

trabalhadoras rurais, como Margarida Maria Alves e Maria da Penha.  

Delimitado nosso objeto e nossos sujeitos, partimos para o levantamento 

bibliográfico de obras, dissertações de mestrados, teses de doutorados e artigos 

científicos de bibliotecas centrais e setoriais de instituições como a Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 

Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (UNESP), Universidade de São 

Paulo (USP), entre muitas outras. Procuramos discussões em que pudéssemos 

compreender o processo de espacialização em torno da questão agrária no país, 

especificamente na Paraíba e, a discussão sobre o avanço do capitalismo no campo e 

qual a influência que o capital exerce sobre as relações entre a terra e o trabalhador. 

Após a compreensão do avanço do capitalismo no campo, fomos em busca de 

compreender de que forma as representações de classe tornaram-se fato nesse contexto. 

Foi de profunda importância para essa compreensão usarmos como referências autores 

como Antônio Thomaz Júnior, Marcelo Dornellas Carvalhal, Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira, José de Souza Martins, Manuel Correia de Andrade, Bernadete Aued, Karl 

Marx, Engels, João Pedro Stédile, Ricardo Antunes, Emília Moreira, Maria do Socorro 

Abreu e Lima, etc. Também partimos para a compreensão das diferenciações de gênero 

dentro do sindicalismo rural, em quais são os papéis exercidos por homens e mulheres 

nessa esfera de representação de classe. Entender os diferentes papéis de homens e 

mulheres na sociedade e que influência isso exerce na esfera sindical, girou em torno da 

compreensão principal de pesquisa: as mulheres trabalhadoras rurais. Autores como 

Cecília Toledo, Terezinha Brumatti Carvalhal, María Franco García, Friedrich Engels, 

Ana Paula Romão de Souza Ferreira, Maria do Socorro Abreu e Lima, Simone Bastos 

Guterres, Elisabeth Souza-Lobo, etc. foram de suma importância. 

Fizemos levantamento de dados nos arquivos da Federação dos Trabalhadores 

na Agricultura do Estado da Paraíba (FETAG-PB) e na Central Única dos 

Trabalhadores (CUT-PB), onde conseguimos informações sobre a espacialização do 

sindicalismo rural no estado. No Centro da Mulher 8 de Março e no Arquivo Histórico 

do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, onde tivemos acesso a documentos sobre fatos 
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importantes ocorridos na década de 1980, principalmente depois da morte da ex-

sindicalista Margarida Maria Alves. No Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA-PB), no Instituto de Terras e Planejamento Agrícola do Estado da 

Paraíba (INTERPA-PB) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-PB), 

conseguimos toda a base cartográfica do estado. Além da Fundação Margarida Maria 

Alves, com sede em João Pessoa, onde pudemos ter acesso a uma bibliografia particular 

sobre a vida de Margarida Maria Alves. 

Também realizamos vários trabalhos de campo no município. Num primeiro 

momento, realizamos entrevistas com lideranças femininas vinculadas à FETAG-PB, 

aos Movimentos de Mulheres que foram ligados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

do município de Alagoa Grande como o MMB e o MMT, com representantes da 

diretoria do STR Alagoa Grande e com algumas mulheres sindicalizadas no próprio 

ambiente do sindicato. Com essas informações coletadas a partir dos depoimentos das 

lideranças e das trabalhadoras sindicalizadas fomos dando forma ao nosso trabalho e 

começando a compreender a espacialização e atuação do movimento sindical no 

município de Alagoa Grande, assim como o significado da efetiva participação das 

mulheres trabalhadoras rurais no processo de luta da terra e por melhores condições de 

trabalho no campo, tão presente na história do sindicato. A partir desse momento, fomos 

encaixando todo o quebra-cabeça da formação histórica do movimento sindical na 

Paraíba e a discussão específica de gênero e classe nos depoimentos das próprias 

lideranças que fizeram e/ou fazem parte desse processo e, suas definições atuais sobre 

essa discussão.  

Vale destacar que enfrentamos muitas dificuldades de acesso a informações e 

arquivos do sindicato, principalmente por parte dos representantes do próprio STR 

Alagoa Grande, limitando-nos. Mas, conseguimos aos poucos fazer a base de dados, 

que nos permitiu identificar o perfil da sindicalização feminina. É importante ressaltar, 

que para nós não foi necessário a aplicação de questionários junto às mulheres 

sindicalizadas, pois a base de dados foi um levantamento junto às fichas de filiação, que 

nos contemplava com muitas das informações necessárias. Nessa fase, foi de suma 

importância à participação da equipe do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho 

em campo: a Mara Edilara e Shauanne Cajú, alunas do Mestrado do PPGG/UFPB e 

María Franco, a minha orientadora. 

A partir da metodologia aplicada na pesquisa, pudemos compreender toda a 

espacialização do movimento sindical rural paraibano e quais são e quais foram os 
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objetivos das representações de classe e gênero nesse espaço sindical, especificamente 

no município de Alagoa Grande. Assim, estruturamos nossa discussão em quatro 

capítulos. 

No primeiro capítulo apresentamos o município de Alagoa Grande dentro da 

divisão territorial do trabalho no estado e recuperamos a história de formação do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. Destacamos o papel desta luta pela 

terra e por melhores condições de trabalho no campo na região do Brejo Paraibano.  

No segundo capítulo reconstruímos o processo histórico da construção do 

movimento sindical, especificamente o sindicalismo rural e levantamos a discussão 

sobre a questão agrária no espaço agrário paraibano. Procuramos analisar as 

contradições ideológicas na formação e na organização dos sindicatos rurais, 

especificamente na Paraíba. 

No terceiro capítulo, fazemos uma reflexão da discussão de gênero e classe na 

sociedade capitalista e no bojo sindicalismo rural. Buscando compreender as 

implicações e motivos da pré-definição de papéis sociais desiguais entre homens e 

mulheres através da sua condição de classe, como trabalhadoras rurais e sindicalizadas.  

Também com base nessa reflexão teórica sobre gênero e classe, identificamos 

os Movimentos de Mulheres atuantes na região e seu reflexo dentro do STR - Alagoa 

Grande. Apresentando uma análise do perfil das sindicalizadas e seu papel na discussão 

de gênero dentro do sindicato. 

Por último, elaboramos as considerações finais do trabalho recuperando os 

resultados coletados em campo à luz da reflexão do desenvolvimento do capitalismo, da 

luta de classe e da opressão de gênero no mundo sindical. 
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Capítulo I 
 

Formação espacial e organização histórica do trabalho 

no município de Alagoa Grande 
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[...] a Geografia busca entender as diferentes relações sociais 

configuradas no espaço, sendo esse espaço criado através das 

relações do homem com a natureza, que se dá pelo trabalho e o 

trabalho é realizado pela sociedade dividida em classes sociais, que 

por sua vez também é dividida em sexos. (Carvalhal, 2003) 

 

 

 Nesse primeiro capítulo, começaremos a entender o processo de formação 

espacial e organização do trabalho no município de Alagoa Grande, suas características 

principais em torno da expansão canavieira e as mudanças causadas nas relações de 

trabalho. É através da compreensão dessas relações sociais postas no espaço e nas 

diferenciações que o trabalho gera nas condições de sobrevivência, que tentamos 

identificar as causas que faz Alagoa Grande, situada na microrregião do Brejo 

paraibano, torna-se um diferencial nas discussões em torno da formação do espaço 

agrário estadual, na formação do sindicalismo rural e as suas diferenciações de classe e 

gênero em torno desse espaço sindical, que tem como caráter histórico um ambiente 

construído pelo machismo e pela dificuldade de inserção e de localização por parte das 

mulheres.     

 

1.1. Alagoa Grande: a monopolização capitalista do território pela Usina 

Tanques 

  

Alagoa Grande é um município que, segundo o IBGE (2009), tem 27.448 

habitantes, e está situado na microrregião do Brejo. Para Moreira (1988) o Brejo 

paraibano é uma região da borda úmida oriental do Planalto da Borborema que engloba 

oito municípios, são eles: Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, Matinhas, Pilões, 

Serraria, Borborema e Bananeiras. O relevo dominante é comandado pela escarpa
14

 

oriental da Borborema e possui o clima úmido, dado as influências das chuvas 

orográficas, os solos profundos e férteis e a hidrografia perene
15

, constituem condições 

favoráveis ao desenvolvimento da agricultura. O relevo (com vales profundos e 

estreitos, encostas íngremes, divisores de águas locais em forma de pequenos e altos 

                                                           

14
Rampa ou aclive de terrenos que aparecem nas bordas dos planaltos, serras, testemunhos (butte temoin) 

etc. (GUERRA, p. 241) 
15

Com cursos de água cujo leito menor está sempre transportando o deflúvio da bacia contribuinte. 

(GUERRA, 2005, p. 547) 
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espigões) constitui uma forte limitação à mecanização para o desenvolvimento da 

agricultura de grandes plantações monocultoras, com grande quantidade de 

investimento em capital constante, como são as usinas de cana-de-açúcar, em 

determinados locais da região litorânea. Este obstáculo imposto pela natureza, no 

entanto, não foi suficiente para impedir a expansão da atividade agrícola nesta região. 

Historicamente foi representada pela produção da cana-de-açúcar e por uma importante 

atividade policultora fundamentada na média e pequena exploração/ propriedade, 

tratando-se de uma região canavieira-policultora por excelência. 

          

                                                     

 

Figura 01 – Imagem da Lagoa do Paó e ao fundo parte do centro de Alagoa Grande.  

Alagoa Grande, julho de 2009. 

Autor: Emmy Lyra Duarte 

 

 

 Na figura 01, temos a imagem da Lagoa do Paó no município de Alagoa Grande, 

localizada no centro da cidade de Alagoa Grande.  

Em Alagoa Grande, a atividade produtiva e econômica predominante é agrícola. 

Destaca-se a produção de cana-de-açúcar e as plantações de macaxeira, mandioca, 

milho e feijão. A grande maioria das famílias vivem da agricultura de base familiar e de 

autoconsumo, conciliando essa atividade com o trabalho fora da propriedade: plantando 

em roçados alheios ou, como mão-de-obra assalariada nas fazendas e usinas de cana-de-

açúcar e assentamentos de Reforma Agrária da região. No entanto, apesar dessa 

hegemonia policultora e canavieira atual no Brejo paraibano, e especificamente em 
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Alagoa Grande, historicamente as culturas predominantes nesta região foram o algodão 

e o agave, como apresentados na sequência.  

 

1.1.1. A configuração de um espaço agrícola  

 

Entre a década de 1910 e o início da década de 1940, o cultivo do algodão foi 

predominante e a principal atividade econômica no município de Alagoa Grande, 

alcançando os grandes índices/níveis produtivos e colocando o município em uma fase 

histórica de crescimento econômico, que segundo Freire (1998) reverteu em um 

determinado desenvolvimento social. Destaca-se nesse período a criação da Sociedade 

de Agricultura e Comércio, a instalação da Wharton Pedroza, a construção do colégio 

de freiras Nossa Senhora do Rosário, a inauguração da Usina Tanques, a criação da 

Caixa Rural, a instalação de agências de automóveis e a construção do Hospital 

Centenário, entre outros. 

 Segundo este autor: 

 

O algodão, [...] cultura que atingiu toda a área da caatinga (a maior do 

município, com cerca de 65% das terras) própria para seu cultivo por 

seu solo não úmido e temperatura mais quente, pouco atingindo a 

parte frutífera e permitindo os plantios de milho, feijão e fava. [...] O 

nosso
16

 “ouro branco” foi sem sombra de dúvidas, o maior 

responsável pelo progresso econômico do município, especialmente 

da segunda metade dos anos 10 para a primeira dos anos 40, período 

de sua maior produção e beneficiamento, época que teve os engenhos, 

no auge, como forte coadjuvante da economia alagoa-grandense. (p. 

165-166) 

 

 

 Já o cultivo do agave no município começou com a produção do tipo branca e, 

passado algum tempo, introduziu-se a agave preta, produto que ganhou preferência dos 

produtores, pois o acesso e manuseio das sementes da agave branca dificultava o 

cultivo, diferentemente do agave do tipo preta. A produção de agave também ofereceu 

melhores preços e mão-de-obra mais remunerada que o algodão e a cana, além de tudo 

                                                           

16
O autor refere-se como “nosso”, pois ele é natural da cidade de Alagoa Grande e escreveu um livro 

sobre a história do município. FREIRE, J. A. Alagoa Grande: sua história. João Pessoa: Idéia, 1998. 

332p. 
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não provocaram o êxodo rural no Brejo com a sua produção, onde foi razoavelmente 

plantado em vários engenhos e em outras propriedades. Além disso, o agave foi 

considerado o segundo produto de maior importância na economia, pois ocasionou 

grandes lucros para seus produtores, para as indústrias e para o comércio local, como 

também, muita mão-de-obra no período de corte e desfibramento no campo. (FREIRE, 

1998, p. 166) 

Como lembra Freire (1998): 

 

[o agave] provocou grandes lucros para seus produtores, para as 

indústrias e para o comércio local, como também muita mão-de-obra 

na época de corte e desfibramento no campo, oferecendo melhor 

remuneração do que o algodão e a cana, bem como muitos empregos 

na cidade.  

Foi plantado na maior parte da caatinga, e na área do brejo só atingiu 

os locais mais altos das propriedades, com isso atingindo pouco no 

lado brejeiro, os plantios de frutas e roçados, comuns nos engenhos e 

em muitas pequenas propriedades da época.  

[...] ao alcançar a caatinga, área mais adequada para seu plantio, a 

agave ocupou grandes espaços prejudicando as produções de milho, 

feijão e fava, já que só permitem, por ser um vegetal de longa vida, de 

folhas grande e sempre renováveis, ficando depois, o que dura muito 

tempo, com as plantações “fechadas”, e, principalmente por ter 

espinho que fere o trabalhador, enquanto este não se adapta a 

manuseá-la bem e pelo perigoso serviço de desfibramento que ocorria 

no local dos plantios [...] (p. 166) 

 

 Ainda segundo o autor, o motivo que incentivou esse período de expansão das 

propriedades de terras foi justamente a expansão do cultivo do agave, como testemunha 

a seguir:  

 

[...] vários grandes proprietários ofereceram boa soma de dinheiro a 

pequenos donos de terra, que admirados diante de quantias nunca 

vistas em suas vidas, venderam terrinhas e se transferiram para a zona 

urbana a fim de instalarem um ponto comercial. Foi a primeira saída 

em massa do campo de Alagoa Grande, menor, no entanto, do que as 

provocadas pela quedas dos engenhos e pela expansão canavieira da 

“USINA TANQUES”. (p. 166-167) 

 

Até o fim da década de 1950 a produção de açúcar, rapadura e aguardente na 

Paraíba eram produzidas nas regiões da Zona da Mata e Brejo paraibano. Em Alagoa 

Grande, essa produção nos engenhos era suficiente para abastecer o município o que 
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gerava certa movimentação da economia local com a venda, principalmente, para o 

Sertão do estado. Mesmo assim, os lucros dos senhores de engenhos na época eram 

inferiores se compararmos com a produção de hoje. O que facilitava esse consumo da 

rapadura e com isso o contínuo equilíbrio da produção era justamente o fato de ser um 

hábito consumir a rapadura de variadas formas, como lembra bem Freire (1998):  

 

[...] para torrar e adoçar o café, com cuzcuz, in natura, em doces, 

como adoçantes até do leite, e como acompanhante de um bom prato 

de fava. [...] Este alimento “forte” que dá “sustança”, era comum em 

quase todas as residências nordestinas. (p. 152) 

 

No Quadro 01, especificamos os engenhos presentes no município e seus 

devidos proprietários, eram entorno de 41 engenhos em pleno funcionamento até a 

década de 1950. Podemos observar que diversas famílias possuíam Engenhos, no 

entanto, algumas delas eram proprietárias de mais de um Engenho. Como por exemplo, 

a família Albuquerque, dona dos Engenhos Tanques, Barra Nova, Grutão, Belo Monte, 

Balancinho, Jacú de Cima e Santa Clara. Logo, se percebe que a concentração de terras 

e de capitais em Alagoa Grande já era um fato comprovado. 
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Quadro 01 – Engenhos em funcionamento em Alagoa Grande em 1950 

Fonte: FREIRE, J. A. Alagoa Grande: Sua história. João Pessoa: Idéia, 1998. 

Org. Emmy Lyra Duarte 

NOME DOS 

ENGENHOS 

PROPRIETÁRIOS 

São Mateus Ephigênio de Miranda Henriques, José Mendonça, Paulo Henrique Montenegro 

Gavião  Anisio de Brito Lira, José de Brito Lira 

Tanques Apolônio Z. P. de Albuquerque, João H. Sobrinho, Heretiano Z. N. de Albuquerque 

Barra Nova Francisco P. de Albuquerque Montenegro, Heretiano Zenaide, Severino M. Lira 

Grutão Apolônio Zenaide, Severino P. de Albuquerque Montenegro 

Araticum Lourenço de Albuquerque Mello, Lourenço de Albuquerque Filho 

Serra Grande José T. Pereira de Castro, Amélia de Castro, Manoel da Costa de Castro 

Gregório de Cima Tertuliano P. de Vasconcelos, Otávio de Vasconcelos 

Gregório de Baixo Manoel L. de Vasconcelos, Fenelon L. de Vasconcelos, Eudes Lemos de Farias 

Brejinho Manoel T. Pereira de Castro, Adalberto da C. de Castro 

Do Meio Macário E. P. de Castro, Macário Sobrinho, Maria Benevides Maroja 

Buraco D´água José Ignácio, José M. Sobral, Luis da Silva Sobral 

Serrotinho  Francisco de P. Miranda, José G. de Araújo, Apolonio Z. N. Montenegro 

Belo Monte Manoel Geminiano, Antonio Luis de Albuquerque, Petrônio Martins de Albuquerque 

Quitéria Alexandre Barbosa de Farias, Antonio Farias de Albuquerque, Luciano Leite da Cunha 

Balancinho Luis G. de Albuquerque, José Cabral de Albuquerque 

Rapador Antero Peregrino de A. Montenegro, José Nóbrega de Albuquerque 

Riachão João Amorim 

Pirauá Ciro Ferreira de Oliveira, Clidenor Falconi de Oliveira, Teófilo Rocha de Oliveira 

Zumbi Firmino Pereira, Arnaud Pereira da Silva e Melo 

Novo Joaquim Carlos, Ana Carlos, Francisco Lins 

Mares Cândido Régis de Brito 

Baixinha José Araújo 

Jacú de Cima Antonio Mendonça, Epaminondas Cavalcanti de Albuquerque, José Enéas C. de Albuquerque 

Triunfo Severino Alexandre da Silva 

Ribeiro de Cima Joaquim J. P. de Miranda Henriques, Alípio C. de Miranda, Lourenço de Miranda Freire 

Lagoa Verde Família Lemos 

Bonfim Manoel de Souza Melo, Fernando Vitorino de Souza 

Carnaval Júlio César Pereira de Miranda, Aurélio Caldas de Gusmão 

Capivara Maria Luíza de Araújo, Manoel Martins 

Capoeiro Antonio Mendonça, João Batista 

Santa Clara Damiãi Peregrino de Albuquerque Filho 

Jordão José Rodrigues Jordão 

Triunfo Adauto Gonçalves Chaves 

Primavera Antonio Ferreira da Silva, Nemézio de Almeida Régis 

Mandaú Martinho Gomes da Silva, Patrício Maracajá, Francisco Montenegro 

São José José Guerra de Araújo, João Minervino 

Covão  Duarte Pereira Freire, José Pereira Freire, Manuel D. P. Freire, Gerônimo M. de Melo, José 

Freire M. de Melo 

Ribeiro de Baixo Joaquim José Pereira de Miranda Henriques, Lino Cavalcanti de Miranda 

Santo Antônio Geraldo Fonseca 
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Já no Quadro 02, apresentamos as fazendas do município e seus devidos 

proprietários, que também participavam da produção de algodão, agave e cana-de-

açúcar. Podemos analisar que muitos dos donos de Engenhos do município também 

eram proprietários de fazendas. Com isso, a concentração de terras e de capitais em 

Alagoa Grande era bastante forte e com a inserção das Usinas a partir da expansão da 

cana-de-açúcar, essa concentração fundiária aumentou cada vez.  

 

Quadro 02 – Fazendas produtoras de algodão, agave e cana-de-açúcar de 

Alagoa Grande, em pleno funcionamento em 1950 

NOME DAS FAZENDAS   PROPRIETÁRIOS 

Bastiões Heretiano Zenaide Nóbrega de Albuquerque 

Gomes Telésforo Onofre Marinho 

Boa Vista Apolônio Zenaide Nóbrega Montenegro 

Cruz e Morcego Sérgio Nunes da Mota 

Riachão João Amorim 

Pimentel Francisco Luiz de Albuquerque Mello 

Bebedouro Antonio Ferreira de Paiva 

Lagoa de Serra  Manoel Barbosa Freire 

Covão Manoel Barbosa Freire 

Gurinhém Prof. José Soares 

Engenhoca José de Andrade Galo Branco 

Gurinhezinho do Deserto Enéas Cavalcanti de Albuquerque 

Patos Edmar Paes de Araújo 

Várzea de Cruz Edmar Paes de Araújo 

Santa Rita Maria Veloso Câmelo 

São José Antonio Guerra 

São José José de Albuquerque Cavalcanti 

Bastiões Padre João Onofre Marinho 

Fonte: FREIRE, J. A. Alagoa Grande: Sua história. João Pessoa: Idéia, 1998. 

Org. Emmy Lyra Duarte 
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Na década de 1950, as relações correntes com os camponeses eram 

eminentemente relações pré-capitalistas, onde o proprietário das terras (fazendas e 

engenhos) concedia o direito ao seu camponês de extrair uma renda direta da produção, 

sem a necessidade de intermediários. Em contrapartida, como forma de pagamento pela 

utilização de uma parcela da propriedade, o camponês trabalhava alguns dias para o 

proprietário, ou, caso não seja destinado a disponibilizar dias de trabalho,  o camponês 

entregava parte da sua produção, ou ainda, convertia parte da produção em dinheiro e 

pagava diretamente ao proprietário o arrendamento da parcela. Nesses três casos de 

renda pré-capitalista em trabalho, em espécie e em dinheiro, o próprio produtor 

entregava diretamente ao proprietário o excedente que este reclamava como pagamento 

pela utilização da terra. Esse pagamento tinha o caráter de um tributo pessoal de cada 

trabalhador ao senhor de terras, ele era claramente deduzido da produção do 

trabalhador. (MARTINS, 1995) 

No fim da década de 1950, uma confluência de condições surgiu para iniciar o 

processo de declínio dos engenhos em Alagoa Grande. Sobre isso Freire (1998) ressalta 

que: 

 

[...] primeiro quando da industrialização em larga escala a nível 

nacional, do café, passou a ser adoçado com açúcar (até então esse 

produto era torrado em grãos com a rapadura e por esta adoçada na 

grande maioria das mesas nordestinas) provocando gradativamente a 

diminuição do consumo no uso com o café desse doce fabricado pelos 

engenhos. O segundo foi à expansão do número de engenhos na região 

do Sertão Paraibano, que era grande compradora de rapadura do 

Brejo; o sertanejo ainda é o maior consumidor desse produto. Mas, o 

mais decisivo fator, foi à modernização da Tanques, ocorrida em duas 

etapas, no ano de 1958 e, principalmente em 1966 quando passou a 

indústria a conquistar novos mercados para seu açúcar de boa 

qualidade
17

 (esse adoçante já tinha superado a rapadura na preferência 

popular em várias utilidades) e precisando cada vez mais de matéria-

prima, para isso aumentando o incentivo, por palavras e por condições 

materiais, para a adesão e o aumento de produção, Aguinaldo Velloso 

Borges
18

, fez ver os proprietários as vantagens da diminuição da carga 

de trabalho e de compromissos com os trabalhadores, se optassem 

pelo simples fornecimento da cana para sua indústria. (p. 170) 

                                                           

17
Foi justamente com a modernização na produção açucareira pela Usina Tanques, que a produção do 

açúcar branco e cristalizado passou a se torna possível, quebrando a lógica de produção que tinham os 

engenhos da região, mudando a lógica econômica e de organização de produção no município. Sobre isso 

ler mais em FREIRE, J. A. Alagoa Grande: Sua História. João Pessoa: Idéia, 1998. 
18

Agnaldo Velloso Borges era o proprietário da Usina Tanques em Alagoa Grande na época. 
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 A mudança da lógica comercial, agora direcionando a produção para a Usina que 

beneficiaria o produto final, a Usina Tanques usou de financiamento de plantios, tratos 

culturais e colheitas, e o financiamento à longo prazo para a compra de caminhões para 

que os senhores de engenho transportassem a matéria-prima até a indústria açucareira. 

Além da expansão de engenhos no Sertão a partir da metade da década de 1960, o 

domínio da produção e da expansão e da mão-de-obra assalariada na região passou a ser 

praticamente monopólio da Usina Tanques
19

. Além da presença de engenhos e fazendas 

no município, era, e ainda é até hoje, forte a espacialização de inúmeros pequenos e 

médios sítios (Ver Mapa 01 - Localização do município de Alagoa Grande e principais 

unidades espaciais na área rural, p. 48).  

Já na década de 1960, com o enfraquecimento na produção de algodão e agave, 

os canaviais cresceram em larga escala, tornando a cana o principal produto. O algodão 

foi plantado em pequena quantidade até o final dos de 1970, sendo vendido no caroço 

para fora de Alagoa Grande. Porém, depois veio a praga do bicudo, que avançou por 

todo o plantio na região, colocando como ponto final a época de larga produção do 

algodão. O agave acabou primeiro que o algodão, não só em Alagoa Grande, mas como 

em toda a Paraíba, os próprios governantes deixaram de incentivar essa cultura, havendo 

uma ausência de uma melhor tecnologia para o processo de seu desfibramento, 

dificultando a produção em larga escala. (FREIRE, 1998) 

 Como ressalta Freire (1998): 

 

[...] “TANQUES”, reforçada economicamente pelas grandes vendas 

de açúcar para o Estado da Paraíba e outros da Federação, passou a 

investir na compra de terras na região canavieira. Vários engenhos 

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

propriedades, foram adquiridos, principalmente até 1975, provocando 

o êxodo rural, e de derrubada de milhares de fruteiras, como também o 

desmatamento acentuado. Incentivados pela direção da usina, vários 

donos de sítios, na busca de lucros mais rápidos e melhores, 

substituíram em suas terras até a totalidade de fruteiras e “roçados”, 

pela cana-de-açúcar. (p. 163) 

 

                                                           

19
Por conta do monopólio açucareiro por parte da Usina Tanques, que mais tarde, já na década de 70 e 

principalmente na década de 1980, muitas lutas foram travadas por melhores condições de trabalho por 

parte do STR Alagoa Grande com o dono da Usina Tanques, Agnaldo Velloso Borges. Desse processo, de 

reivindicações, a ex-presidente do STR Margarida Maria Alves foi alvo de perseguição. Mais à frente 

veremos isso melhor. 
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 A expansão ou a territorialização do monopólio da Usina Tanques, em todo o 

município de Alagoa Grande, proporcionou grandes lucros tanto para os fornecedores, 

quanto para a própria indústria. A exploração e precarização do trabalho de grande 

quantidade de trabalhadores rurais da região também se agravaram. O trabalho 

temporário – bóia-fria – no corte da cana empregou muitas famílias, que tinham sido 

expropriadas da terra pela própria expansão da cana. 

 Essa expansão e territorialização da Usina Tanques é nada mais que a expansão 

do capitalismo no campo, sobre isso Martins (1995) fala que com a expansão do 

capitalismo, uma massa crescente de camponeses, isto é, de lavradores autônomos cuja 

existência está baseada estritamente no seu trabalho e no de sua família, estaria sendo 

expulsa da terra, expropriada e em conseqüência, essa massa de lavradores estaria se 

transformando em massa de proletários rurais, de trabalhadores sem terra. O principal 

da expansão do capitalismo é basicamente isso: os trabalhadores se transformam em 

trabalhadores livres, isto é, libertos de toda propriedade que não seja a propriedade da 

sua força de trabalho, da sua capacidade de trabalhar (p. 152).  

 Tanto para a prefeitura quanto para o estado o ganho através de impostos dados 

pela usina, também foram significativos. Porém, o custo social dessa expansão 

açucareira do capital canavieiro local foi alto, pois além de expropriar e tirar grande 

parte das famílias da área rural, a distribuição das fontes de alimentos foi concentrada. 

Já que, a cana-de-açúcar, ao contrário do que acontecia com o algodão, não permite o 

plantio de outras culturas ao seu lado, exceto feijão e jerimum. Mas ambas as culturas, 

segundo Freire (1998) não eram praticadas pelos fornecedores da Usina. 

 A Usina Tanques em Alagoa Grande reproduziu a dinâmica de expansão do 

capitalismo agrário que acontecia em todo o país. O diferencial dessa produção em larga 

escala era a produção do açúcar mais refinado e especializado. A apropriação do capital 

com a terra força uma sujeição da terra e da força-de-trabalho que ali se configura como 

camponês aos mandos do capital.  

 Essa nova força-de-trabalho que agora se forma, em condição de trabalhador 

assalariado, expande uma forma de alienação que o próprio capital subjuga o camponês. 

Agora a força-de-trabalho do trabalhador tem que ser trocada pelo salário pago pelo 

patrão. O patrão converte uma parte do seu capital em salário para pagar a força de 

trabalho do trabalhador. Assim, o trabalho é apropriado pelo capital, como se fosse uma 

força do capital e não do trabalhador. O capitalista compra a força-de-trabalho porque 
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ela lhe tem utilidade: a força-de-trabalho é a única dentre todas as mercadorias que pode 

criar mais valor do que aquele que ela contém. Só o trabalho cria valor, cria riqueza, e 

que esse valor se mede pelo número de horas de trabalho socialmente necessárias à 

produção da mercadoria. Esse valor da força-de-trabalho é medido pela parte do valor, 

da riqueza, criado pelo trabalhador com seu trabalho que a ele retorna por intermédio do 

capitalista, sob a forma de salário. Esse salário é determinado pela taxa de lucro do 

capital e essa taxa de lucro é determinada socialmente. Assim, se um capitalista 

individual resolver isoladamente pagar salários muitos altos, a sua taxa de lucro vai cair 

abaixo do nível de lucro que em média é obtido por todos os capitalistas. (MARTINS, 

1995) 

 Agora, o trabalhador que só é proprietário da sua força-de-trabalho e não dos 

instrumentos e dos materiais de que necessita para realizar o seu trabalho, que para o 

capital o valor de utilidade que essa força-de-trabalho tem é apenas para servir ao 

trabalhador para trocá-la por algo que lhe permita sobreviver, no caso pelo salário. 

Martins (1995) ressalta que essa relação do trabalhador com o capitalista lhe coloca em 

uma relação alienadora diante do próprio valor de produção da sua força-de-trabalho. 

Isso é uma conseqüência da relação social capitalista, que mesmo mantendo uma 

relação aparentemente igual entre pessoas iguais, produz resultados econômicos 

profundamente desiguais entre si entre o trabalhador e o capitalista. Isso ocorre 

justamente na medida em que o trabalho, que se materializa em mercadorias que vão 

produzir o lucro do capitalista, aparece como propriedade do capital. (p. 155-156) 

 Essa relação alienadora entre trabalhador x valor da sua força-de-trabalho diante 

do capitalista, torna-se uma condição difícil de ser identificada pelo próprio trabalhador. 

Nesse sentido, Martins (1995) afirma que: 

 

[...] o trabalhador aliena a sua força-de-trabalho ao capitalista, entrega 

a sua capacidade de produzir ao capitalista. A ilusão de igualdade e 

equivalência que permeia essa relação de troca desigual, fazendo com 

que o que é produto do trabalho apareça como produto do capital, faz 

com que o trabalhador se defronte com a riqueza que ele mesmo 

produz, e que cresce sob a forma de capital, como se ela fosse 

estranha a ele, alienada dele. Como ele não tem outra alternativa senão 

a de vender a sua capacidade de trabalho ao capital vende-a, na 

verdade, àquilo que ele mesmo produziu e agora se ergue diante dele 

como algo que não lhe pertence, como uma potência que lhe é 

estranha e que subordina a sua capacidade de trabalho. (p. 156) 
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   Além dessa alienação, o trabalhador aliena-se sobre valor do seu trabalho 

perante o capital. Ele não se vê como um trabalhador igual e livre, como se o capital 

dependesse dele e do seu trabalho, mas como se ele dependesse do capital. Ele se torna 

estranho diante do seu próprio trabalho, por isso além de se alienar, de entregar o seu 

trabalho, ele também se aliena, se entrega. As suas relações sociais e o mundo em que 

vive lhe aparecem extremamente ao contrário do que são o homem não aparece como 

pessoa, senão no limitado sentido de que ele é mesmo produto humano da troca. Não é a 

sua pessoa que importa no capitalismo, mas a mercadoria que a sua pessoa pode vender 

ou comprar, a força-de-trabalho, as mercadorias em geral. Por isso é que as relações 

entre as pessoas aparecem no capitalismo como se fossem relações entre coisas e as 

relações entre as coisas, as mercadorias, é que surgem como se fossem relações sociais 

entre as pessoas. (MARTINS, 1995)  

 Ainda nessa discussão sobre o avanço do capitalismo no campo, é importante 

lembrar que o diferencial desse avanço no campo é que o instrumento principal para 

produção é a terra. Martins (1995) afirma que a terra não é produto nem do trabalho 

assalariado nem de nenhuma outra forma de trabalho. É um bem natural, finito, que não 

pode ser reproduzido, não pode ser criado pelo trabalho. Sua apropriação não se dá num 

processo de trabalho, de exploração do trabalho pelo capital, por isso ela não tem valor, 

pois não é materialização de trabalho humano, nem pode ter a sua apropriação 

legitimada por um processo igual ao da produção capitalista. A terra é apenas um 

instrumento, quando alguém trabalha nela não é para produzir a terra, mas para produzir 

o fruto da terra. Afirma-se então que a terra não pode ser considerada capital, mas 

instrumento para produção do capital, já que capital defini-se como o trabalho 

acumulado pelo capitalista, sob a forma de meios de produção (instrumentos e objetos 

de trabalho), não obstante produzidos pelo trabalho e não pelo próprio capital, que 

servem como meios de produção para que o capitalista gaste a outra parte do seu capital 

pagando salários aos trabalhadores que farão com que o seu capital cresça ainda mais. 

Portanto, o capital é produto do trabalho assalariado. (p. 159-160) 

 Como o capital transforma tudo em mercadoria, também a terra passa por essa 

transformação, adquire preço, pode ser comprada e vendida, pode ser arrendada. A 

licença para a exploração capitalista da terra depende de um pagamento ao seu 

proprietário. Esse pagamento é a renda da terra (MARTINS, 1995). Sobre a sujeição da 

renda da terra ao capital, Oliveira (2001) afirma que: 
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[...] o desenvolvimento do modo capitalista de produção no campo se 

dá primeiro e fundamentalmente pela sujeição da renda da terra ao 

capital, quer pela compra da terra para explorar ou vender, quer pela 

subordinação à produção do tipo camponês. O fundamental para o 

capital é a sujeição da renda da terra, pois a partir daí, ele tem as 

condições necessárias para sujeitar também o trabalho que se dá na 

terra. (p. 49) 

 

 A apropriação capitalista da terra permite justamente que o trabalho que nela se 

dá, ou seja, o trabalho agrícola se torne subordinado ao capital. Ela opera como capital, 

mas não faz dela efetivamente capital. O que ela produz é diferente do que produz 

capital. O capital produz lucro/mais-valia, o trabalho produz salário e a terra produz 

renda. Enquanto a mais-valia é extraída do trabalhador pelo capital no processo de 

trabalho, na própria produção, a renda fundiária não é. A renda que chega ao 

proprietário ocorre quando o trabalhador lhe paga pelo direito de utilização da sua terra. 

O trabalhador produziu a mais-valia, incrementou a riqueza para o capitalista, quando 

este paga a renda ao proprietário, não está produzindo nada, está distribuindo uma parte 

da mais-valia que extraíra dos seus trabalhadores. Assim, a renda capitalista da terra não 

nasce na produção, mas na distribuição da mais-valia.   

Martins (1995) fala que por conta da subjugação da terra pelo capital, o 

excedente que o trabalhador entrega já não é o objeto que possa ser imediatamente 

consumido, a não ser na própria produção. O excedente é tempo de trabalho, é isso que 

interessa ao capitalista, porque é o trabalho que cria valor. Além do que, esse excedente 

não é entregue ao proprietário da terra e sim ao proprietário do capital. É das mãos deste 

que ele receberá a renda. Entre a produção de riqueza e a sua transformação em renda 

da terra existe mediação do capital. Por isso, a renda da terra tem que se submeter ao 

domínio e às regras do capital, tem que deixar de ser renda pré-capitalista. Embora o 

capital pague uma renda pela utilização da terra, na verdade, também, o proprietário da 

terra divide com o proprietário do capital o saque que praticava sozinho contra os 

trabalhadores, isso porque não se trata de apropriação que começa com o capital, mas 

que se transforma com o capital. (p.163) 

Tentando entender essa relação capitalista no campo com o trabalhador e capital, 

capital e terra, terra e trabalhador, que apreenderemos a consequência que a expansão da 

produção de cana-de-açúcar em Alagoa Grande incentivada pela Usina Tanques, faz 

com a organização do trabalho, que até então era baseada na agricultura de 



34 
 
autoconsumo e fortificada nas relações de dependência

20
 entre camponeses e os grandes 

proprietários dos antigos engenhos, fazendas e sítios. O trabalhador assalariado rural 

surge como sujeito central e representante da classe trabalhadora no campo. Ele não 

perde sua condição de camponês, mesmo sendo privado do uso da terra, mas se vê 

forçado a se submeter à condição principal de assalariado. 

 

1.2. Usinas e Engenhos de cana-de-açúcar: o assalariamento dos trabalhadores 

rurais do Brejo  

 

Atualmente, apesar do município de Alagoa Grande contar com 12 

assentamentos rurais de Reforma Agrária, algumas fazendas, inúmeros sítios e 

comunidades quilombolas como Zumbi
21

 e Caiana dos Crioulos
22

, comunidades rurais 

como Canafístula, parte da população do município é moradora da área urbana de 

Alagoa Grande e trabalham na área rural. Este crescimento está relacionado com a fase 

“áurea” da Usina Tanques, a qual, através da absorção de mão de obra e expansão da 

área, expropriou grande quantidade de pequenos agricultores, em um processo intenso 

de modernização/mecanização do espaço. 

Freire (1998) fala que no fim da década de 1950 e início da década de 1960, o 

proprietário da Usina Tanques investiu fortemente na compra de máquinas para acelerar 

a produção. Ele coloca que, a exemplo disso, o proprietário comprou uma máquina 

alemã com dois ternos de moendas e uma caldeira da Usina Estivas, no Rio Grande do 

Norte, ajudando na melhoria do setor de fabricação do açúcar. Em 1965, ele adquiriu 

outra máquina de fabricação francesa da Usina Santo Inácio, além de outras máquinas 

como uma ponte rolante, uma centrífuga e um secador de açúcar, quatros caixas de 

evaporação, várias bombas elétricas para substituírem as de vapor, duas caldeiras de alta 

pressão, um grupo de gerador de energia a vapor, um decantador, turbinas semi-

                                                           

20
 As relações citadas são as de parceria, arrendamento, posseiros, etc., relações essas que causam 

dependência entre o camponês e o latifundiário. Sobre isso ver mais em Oliveira (2001) e Moreira & 

Targino (1997). 
21

Segundo Freire (1998) existe indícios que Zumbi aparece entre as primeiras Sesmarias em 1757 e 1788, 

como denominação de sítio e como riacho. Com a proximidade ao povoado de Caiana dos Crioulos, 

existem prováveis referências que a origem do Quilombo tenha realmente ocorrido no século XVIII e que 

teriam sido os escravos fugitivos que formaram esse quilombo. Do sítio se originou o povoado e do 

riacho o Rio Zumbi (p. 44) 
22

Sobre a comunidade negra de Caiana de Crioulos, Freire (1998) explica que segundo comentários de 

pessoas da região, os primeiros negros a habitar a Serra de Caiana, teriam vindo no século XVIII do 

Município de Mamanguape, se embrenhando pelo interior, seguindo o curso do rio Mamanguape, após 

uma rebelião em seguida ao desembarque de um navio negreiro que aportou na praia da Baía da Traição, 

destinado aos engenhos da várzea paraibana. (p. 40) 
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automáticas e cinco máquinas a vácuo. Houve com isso uma grande expansão da cana 

no município por parte da Usina Tanques, através do investimento em todo esse 

maquinário e na contratação até de um técnico agrícola. Inclusive aumentando o prédio 

da própria indústria. (p. 176) 

Em meados da década de 1970, foi criado o Programa Nacional do Álcool 

(PROALCOOL), com um esquema alternativo proposto pelo governo brasileiro para 

enfrentar a crise energética decorrente da alta dos preços internacionais do petróleo. 

Além de também ter visualizado a recuperação do setor açucareiro, que vinha 

enfrentando uma crise com a queda do preço do açúcar além de estimular o setor 

automobilístico, o qual, por redução da demanda e da queda de lucratividade, sentia-se 

ameaçado. Esses incentivos do PROALCOOL destinavam-se tanto à produção 

industrial quanto agrícola. No setor agrícola, havia os financiamentos de investimento 

para fundação ou ampliação de lavouras, como: preparo do solo, plantio e tratos 

culturais até a primeira safra; e financiamento de custeio para despesas relativas às 

socas ou às ressocas. Assim, esses estímulos fornecidos pelo governo Federal através do 

PROALCOOL permitiram a expansão da cana não só sobre os tabuleiros costeiros e 

encostas do Brejo, como sobre municípios do Agreste Baixo, do Agreste Ocidental e do 

Piemonte da Borborema, compensando o investimento nessas áreas que o próprio 

espaço físico dificultava, pois os preços do açúcar e do álcool compensaram esses 

investimentos necessários para a aquisição de novas terras, a modernização dos 

equipamentos, a ampliação do emprego de fertilizantes, herbicidas e de outras 

variedades de cana mais adaptadas às novas condições físicas. (MOREIRA & 

TARGINO, 1997) 

Além disso, Moreira & Targino (1997) ressaltam que a cana-de-açúcar não se 

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

contexto da produção agrícola reforçada. Principalmente no período entre 1979 e 1983, 

onde um longo período de estiagem repercutiu negativamente sobre a atividade de 

lavoura, substituindo as culturas alimentares tradicionais pela cana; além da praga do 

bicudo que avançou sobre os algodoais em alguns municípios do Agreste, levando os 

produtores rurais a transformarem campos de algodão em áreas destinadas à lavoura 

canavieira. Os principais impactos dessa expansão canavieira, refletiram principalmente 

em: na economia estadual, onde a cana contribuiu para o aumento do valor da produção 

agrícola tanto dos tradicionais municípios canavieiros, como daqueles onde se 
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processou sua expansão recente; no emprego rural, onde esse impacto do 

PROALCOOL se fez sentir principalmente no crescimento do emprego sazonal, onde 

além da demanda na época de colheita necessitou-se de uma demanda maior ainda na 

época de corte; na base técnica de produção, onde o PROALCOOL também foi 

responsável tanto pelo número de máquinas, tratores e colhedeiras mecânicas, como 

pela intensificação do uso de fertilizantes e defensivos químicos utilizados na atividade 

canavieira; na paisagem rural, ao integrar o Litoral ao Agreste e ao Brejo, a cana 

promoveu certa homogeneização da paisagem rural do trecho oriental do Estado; e, no 

meio ambiente e na saúde da população, onde a cana incidiu fortemente sobre a 

vegetação natural da Mata Atlântica e de Cerrado dos tabuleiros, além da utilização 

indiscriminada, intensiva e contínua de fertilizantes químicos, corretivos de solo e 

agrotóxicos que afetaram sobre a saúde da população (p. 112-116).   

A partir dessa expansão no município (até hoje), onde muitos camponeses foram 

expropriados da terra e “forçados” a se transformar em mão-de-obra assalariada, a 

principal cultura produzida é a cana-de-açúcar. A produção de aguardente ainda é uma 

característica muito forte não só do município em si, mas como de toda a região do 

Brejo paraibano. 

 Oliveira (2001) ao discutir a agricultura sob o modo capitalista de produção 

ressalta a contradição do seu desenvolvimento perceptível tanto em Alagoa Grande 

como em todo território rural brasileiro: 

 

[...] de um lado, o capitalismo avançou em termos gerais por todo o 

território brasileiro, estabelecendo relações de produção 

especificamente capitalistas, promovendo a expropriação total do 

trabalhador brasileiro no campo, colocando-o nu, ou seja, desprovido 

de todos os meios de produção; de outro, as relações de produção não-

capitalistas, como o trabalhador familiar praticado pelo pequeno 

lavrador camponês, também avançaram mais. (p. 11) 

 

 Durante a nossa pesquisa de campo pudemos destacar, a partir dos depoimentos 

dos trabalhadores e trabalhadoras sindicalizados que mesmo mantendo relações de 

trabalho assalariadas com grandes proprietários ou mesmo com pequenos proprietários 

que produzem um excedente na terra, em sua maioria, os trabalhadores mantém a 

prática de agricultura de base familiar, plantando e colhendo culturas de primeira 

necessidade. 
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Como mostra o depoimento a seguir:  

 

[...] Trabalho no roçado, na terra dos outros, a gente pede para o dono 

da terra o roçado e ele dá. Meu marido se desiludiu quando trabalhou 

numa usina em Pernambuco e terminou voltando, vivemos todos do 

que plantamos do roçado. 

(Trabalhadora sindicalizada no STR Alagoa Grande, março de 2009). 

 

 

 Sobre essa contradição de relações de trabalho no campo, Oliveira (2001) fala 

que no campo brasileiro o processo de desenvolvimento capitalista se caracteriza pela 

implantação das relações de trabalho assalariado e a presença de relações não-

capitalistas como a parceria, o trabalho familiar camponês, etc. Essa utilização de 

relações de trabalho não-capitalistas poupa ao capitalista investimento em mão de obra, 

além de receber parte do fruto do trabalho desses parceiros e camponeses, que converte 

em dinheiro. Realiza a metamorfose da renda da terra em capital, uma produção do 

capital feita através de relações não-capitalistas. Uma vez acumulado capital, numa 

próxima etapa do processo de produção, poderá ser destinado à contratação de mão de 

obra, implantando assim o trabalho assalariado no campo. O próprio capital lança mão 

de relações de trabalho e de produção não-capitalistas para produzir o capital. Essa 

sujeição da renda da terra ao capital não expande de forma absoluta o trabalho 

assalariado, sua relação de trabalho típica, por todo o canto e lugar, destruindo de forma 

total e absoluta o trabalho familiar camponês. Ao contrário, o capital o cria e o recria 

para que sua produção seja possível, e com ela possa haver também a criação de novos 

capitalistas. (p. 18-20) 

 O autor ainda fala que, segundo a história, a classe capitalista no campo teve 

origem na fase inicial do capitalismo, quando o comércio dominou. O processo de 

nascimento de novos integrantes da classe capitalista continua através dos vários fatores 

que podem gerar a criação de novos capitalistas. Para aumentar a produção de alimentos 

nas fazendas capitalistas, o arsenal tecnológico como máquinas, fertilizantes, 

agrotóxicos, etc. entraram no mercado e ficou a disposição dos camponeses. Com isso, 

através do trabalho familiar eles podem aumentar a sua produção, mesmo sem ampliar 

suas terras. Dessa forma, uma família camponesa pode estar produzindo muito além do 

necessário a sua sobrevivência e com isso acumulando. Esse dinheiro poderá ser 

destinado a aumentar suas terras e/ou contratar trabalhadores assalariados para trabalhar 

para ela. Quando isso ocorre, seus membros (filhos, pai e mãe) deixam de trabalhar na 
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produção, passando a cuidar apenas das tarefas da administração e comercialização da 

produção, tornando-se, pois, pequenos capitalistas. Capitalistas são, portanto, todos 

aqueles que, possuidores de capital, destinam-no à produção. Na agricultura, adquirem 

terras e outros meios de produção e contratam trabalhadores para trabalharem para eles 

em troca de um salário. Assim, identifica-se uma relação de trabalho e de produção 

baseada na exploração do trabalho alheio, diferente daquela baseada na família, numa 

unidade camponesa, onde a família trabalha, em tese para si própria. Ou, então, aquela 

baseada na parceria, onde a produção é dividida entre o proprietário da terra e o 

trabalhador. (p. 21) 

 Assim, ao mesmo tempo em que o processo pelo qual o capitalismo se expande 

no país passa, necessariamente, pelo domínio do trabalho assalariado nas grandes e 

médias propriedades e pelo predomínio do trabalho de base familiar, camponês, 

portanto, nas pequenas propriedades ou pequenas unidades de produção. Marcando um 

processo desigual contraditório no desenvolvimento capitalista no Brasil. Ao mesmo 

tempo em que amplia o trabalho assalariado no campo, amplia igual e 

contraditoriamente o domínio do trabalho familiar camponês. (OLIVEIRA, 2001) 

 Voltando a consequência da organização do trabalho na expansão da cana-de-

açúcar, uma das características do Brejo paraibano é o fato de que grandes partes das 

famílias residentes na área rural formaram mão de obra assalariada no processo de 

fortalecimento do cultivo de cana na região a partir da metade da década de 1970. Não 

era apenas uma característica peculiar do Brejo a organização inicial ter sido realizada 

tanto por escravos como por homens livres, trabalhadores rurais donos de sua própria 

força de trabalho.  

 Inicialmente nos Engenhos da região, por conta das condições precárias e o alto 

grau de exploração do trabalho, os donos de Engenhos passaram a ter que procurar cada 

vez mais trabalhadores que não mantinham nenhum tipo de vínculo de dependência com 

os proprietários das terras.  

Alagoa Grande insere-se justamente nessa forma de organização do trabalho, 

baseada na mão-de-obra de trabalhadores que migravam na época de baixa 

produtividade na agricultura para os Engenhos e Usinas da região.  

Em meados da década de 1980 organiza-se na região um grupo de latifundiários 

denominado de “Grupo da Várzea” que detinha grande parte do poder econômico e 

político de todo o estado. Sobre isso, Vieira (1986) coloca: 
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O chamado “Grupo da Várzea” que detém a agro-indústria açucareira 

aproveitou-se do Estado autoritário da Ditadura Militar para 

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

deixar de lado a violência brutal, direta, no trato das questões sociais, 

sem prescindir, além do poder do Estado, da sua polícia, dos seus 

jagunços com suas espingardas 12. Essa modernização teve para os 

camponeses, o significado de maior miséria. Os camponeses perderam 

a condição de morador, de parceiros e muitas vezes de pequenos 

proprietários, passando a se constituir na figura de bóia-fria. São 

muitos e muitos milhares que tiveram o seu nível de vida, já precário, 

ainda mais rebaixado. A modernização do “Grupo da Várzea” teve 

para os camponeses o significado de aumento da exploração. (p. 82) 

 

 Sobre este grupo que representava a classe dominante sustentada pela 

propriedade de grandes extensões de terras, Tosi apud Potengy (1988) ressalta a origem 

do grupo já na década de 1940 e: 

 

O grupo congregava os usineiros e senhores de engenhos da Várzea da 

Paraíba, principais produtores de cana do Estado, embora com 

ligações políticas e familiares em todas as outras regiões, elegendo 

parlamentares a nível estadual e federal e até governadores.  

Este grupo sempre funcionou com o objetivo de manter os privilégios 

econômicos fundamentados na concentração da propriedade e no 

controle da força de trabalho, como grupo ideológico e de ação nas 

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

 

 As mudanças no padrão produtivo e nas relações de trabalho levavam à grande 

quantidade de camponeses e pequenos produtores a se submeter aos ditames da venda 

da sua força-de-trabalho para o capital agrário na figura das Usinas e Engenhos de cana. 

As condições de trabalho desumanas, juntamente com um processo de conscientização 

política levaram os trabalhadores a se organizarem para mobilizar-se em prol de 

melhoras para sua classe. Assim, surge na década de 1960, o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, um Sindicato de “Padres” 
23

.  

 

 

 

                                                           

23
No capítulo II, iremos retratar toda a espacialização do sindicalismo rural, enfocando a Paraíba e como 

se deu esse processo de formação dos sindicatos rurais incentivados pela Igreja junto aos grandes 

latifundiários da época. 
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1.3. Atual Organização do Espaço Agrário de Alagoa Grande 

 

É com base na compreensão do processo econômico predominante no Brejo 

paraibano, que o município de Alagoa Grande encontra-se como ponto principal. Como 

vimos, uma das primeiras usinas fundadas no Brejo se localiza justamente nesse 

município, a Usina Tanques. Além desta, o Engenho Capivara, Engenho do Meio, 

Engenho Ribeiro de Cima e Engenho Baixinha e fazendas, como Fazenda Vertentes e 

Fazendas Sapé/Caiana
24

 faziam parte da organização do espaço agrário no município. 

Atualmente, a partir dos levantamentos de dados feito sobre os locais de residência e de 

trabalho dos trabalhadores rurais de Alagoa Grande, nota-se um grande número de 

pequenas propriedades, principalmente sítios rurais, além de muitas fazendas, granjas e 

os próprios assentamentos de Reforma Agrária presentes na região. Os trabalhadores 

rurais do município de Alagoa Grande se fazem presentes nas diversas formas de 

espaços de reprodução do trabalho, não só no ambiente do assentamento, mas na 

contínua mão-de-obra que se recruta na produção de cana na região ou mesmo nos 

próprios sítios da região. 

 No Mapa 02, localizam-se os assentamentos de Reforma Agrária do município 

de Alagoa Grande, fruto justamente das lutas travadas na região pelas desapropriações 

das terras de antigas, como as usinas, engenhos e fazendas presentes na região, com a 

participação efetiva do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, seus 

sindicalizados e lideranças.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

24
Ver Tabelas 01 e 02, onde estão enumeradas todos os Engenhos e Fazendas que foram e ainda são 

presentes na região. 
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Mapa 02 – Localização dos Assentamentos Rurais de Reforma Agrária do 

município de Alagoa Grande - PB 

     Fonte: INCRA - PB, 2008. 

     Org. Jorge Flávio Cazé. 

 

Com base em dados coletados no INCRA da Paraíba, o Quadro 03 recolhe a 

relação de assentamentos rurais de Reforma Agrária localizados no município de 

Alagoa Grande, com seu ano de criação e número de famílias assentadas. 

 

 

 



42 
 

Quadro 03 - Relação de Assentamentos de Reforma Agrária no município de 

Alagoa Grande, 2008 

Assentamentos Ano de criação Família Órgão 

 Alagoa Nova 1997 66 INCRA 

Caiana de Alagoa Grande 1996 67 INCRA 

Coração de Jesus 282 24 INCRA 

José Horácio 1998 32 INCRA 

Margarida Maria Alves II 1998 40 INCRA 

Maria da Penha I 1998 62 INCRA 

Maria da Penha II 1998 48 INCRA 

Monsenhor Luís Pescarmona 1999 29 INCRA 

Sapé de Alagoa Grande 1996 50 INCRA 

Severino Cassimiro 1998 20 INCRA 

Severino Ramalho 1998 26 INCRA 

Quitéria 1993 50 INCRA 

Fonte: INCRA - PB, 2008. 

Org. Emmy Lyra Duarte 

 

 O que queremos mostrar com esses dados? Em primeiro lugar, analisar o número 

de trabalhadores na região presentes nos assentamentos, lembrando ainda da existência 

de várias outras comunidades rurais, a exemplo da comunidade Zumbi e Canafístula, 

onde sua concentração rural é muito forte e concentram a maioria dos trabalhadores 

rurais da região. 

 É nessa perspectiva, que começamos a compreender que Alagoa Grande 

concentrou e ainda concentra uma grande mão-de-obra rural, tanto na agricultura de 

autoconsumo, pois a grande maioria no município vive de suas próprias plantações 

quanto em forma de mão-de-obra assalariada, em muitas dessas fazendas, engenhos e no 

próprio roçado dos assentamentos presentes na região. 
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1.4. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande: sindicato de 

“padres” 

 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande foi fundado em 9 de 

julho de 1962 pelo Padre Geraldo Pinto, com o apoio de alguns latifundiários do 

município e pelos agricultores Álvaro Diniz, Severino Cassimiro, Antônio do 

Nascimento e Manoel Santino. Inicialmente, o sindicato foi fundado com a intenção de 

se contrapor ao avanço das Ligas Camponesas na região do Brejo.  

Como afirma Freire (1998): 

 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na realidade foi criado sob a 

inspiração da Igreja Católica, com a finalidade de abafar a luta das 

Ligas Camponesas, incentivando o trabalhador rural a ele se filiar com 

uma postura moderada em relação à convivência capital-trabalho. (p. 

132) 

 

 

         

         Figura 02 – Placa na porta de entrada do STR Alagoa Grande. 

                       Alagoa Grande, julho de 2009. 

          Autor: Emmy Lyra Duarte 

 

 

 Na Figura 02, temos a placa na porta do STR Alagoa Grande, onde constam à 

data de reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, a numeração da carta sindical e 

seu endereço. 

As Ligas Camponesas
25

 tinham como claros objetivos o combate a expropriação 

dos trabalhadores rurais e as péssimas condições que eles viviam no campo, uma luta 

                                                           

25
As Ligas Camponesas tinham objetivos voltados para assistência e organização dos camponeses em 

litígio, através de campanhas de denúncia e agitação, em busca pela transformação da questão agrária 

numa questão social e política. 
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específica pela terra e os ideais considerados “comunistas” na época. Como lembra 

Azevedo (1982): 

 

No processo de expropriação e separação do produtor direto da terra, a 

questão central que se apresentava para os foreiros, parceiros e mesmo 

os moradores era, além da luta pela permanência em seus sítios e 

roçados, a do pagamento ou indenização das benfeitorias. Não se 

tratava, portanto, de uma questão ligada ao direito trabalhista, mas ao 

Código Civil que regula a relação entre os contratos comerciais, 

dentro do espírito do direito burguês, a propriedade. Assim, as 

primeiras formas de luta adotadas pelas Ligas dar-se-iam na instância 

jurídica, na medida em que seus advogados passam a representar os 

interesses dos camponeses nos tribunais, assumindo os seus litígios e 

as suas demandas contra os grandes proprietários. (p. 81) 

 

 

 A organização dos trabalhadores pelas Ligas representava uma ameaça para os 

grandes proprietários, que junto à Igreja, aliada da classe, funda o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande. A participação da Igreja Católica para Abreu e 

Lima (2005) tinha interesses claros: 

 

A Igreja Católica, aliada histórica dos setores dominantes, a partir de 

1945, com o avanço da industrialização e uma maior participação dos 

trabalhadores, sentiu a necessidade de mudar de estratégia com vistas 

a superar a crise que enfrentava devido ao enfraquecimento dos 

movimentos leigos e à influência de outras forças político-ideológicas 

no seio da população, particularmente a influência marxista através do 

PCB. [...] a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

procurou concretizar as preocupações do Vaticano, organizando 

programa de ação de católicos leigos junto a setores específicos da 

sociedade, particularmente os operários, estudantes e camponeses. (p. 

41) 

 

 Então a possível ameaça marxista-comunista que as Ligas, apoiadas pelo PCB, e 

a ameaça de uma dominação político-ideológica por parte das Ligas, sob os camponeses 

e trabalhadores foram os principais motivos que levaram à Igreja a persuadir grande 

número de camponeses garantindo-lhes que seria a única forma legal de conseguir seus 

direitos, na contramão das Ligas Camponesas, que se usavam da influência comunista 

para desvirtuar os paradigmas pregados de “paz” e harmonia na sociedade católica e 

cristã, além de capitalista, da época. 
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Como relata Nobre (1990), essa experiência na Paraíba ocorreu em todo o 

Nordeste: 

  

[...] em 1961, a CNBB, através da declaração sobre a Igreja e a 

situação do Meio Rural Brasileiro, conclamava todo o clero a ampliar 

a experiência de sindicalização rural iniciada no Nordeste para os 

demais estados brasileiros. Essa diretriz da CNBB motivou a criação 

do SORPE – Serviço de Orientação Rural de Pernambuco (1961) 

ligado à arquidiocese de Recife e Olinda; o SORAL – Serviço de 

Orientação Rural de Alagoas (1962); a Equipe de Sindicalização da 

Secretária de Planejamento da Arquidiocese de Teresina e Piauí 

(1961); a Equipe de Sindicalização Rural da Paraíba (1962), etc. (p. 

26). 

 

 No Brejo paraibano, onde a presença das Ligas era significativa, na fala da Igreja 

inicia um trabalho de conscientização junto aos camponeses para a sua filiação junto ao 

Sindicato. Nobre (1990) resgata a fala do padre Paulo Crespo da SORPE
26

 com relação 

aos objetivos das Ligas, ressaltando que diante da impotência de resolver seus 

problemas imediatos, dentro da lei, as Ligas e seus dirigentes desesperaram. Em sua 

maioria se tornaram propulsores da revolução. Pior ainda, grupos estrangeiros se 

interessaram e aos poucos as Ligas se tornaram propulsoras de uma revolução 

importada, estrangeira, cubana, com graves repercussões na vida nacional e 

internacional (o sindicalismo rural) poderá cair nas mãos dos comunistas e, 

consequentemente, será a derrocada da democracia; - se esfacelará pela influência 

indébita de grupo governamentais políticos ou neo-capitalistas e ainda aqui, sendo como 

é a última esperança da libertação do homem do campo, o fracasso gerará o desespero, 

este a anarquia e ainda temos o comunismo; - se firmará cada vez mais dentro dos 

princípios democráticos e cristãos pela defesa intransigente, porém programada em 

todas as suas etapas, dos direitos sagrados da pessoa humana, criando novas estruturas, 

pela pressão de um povo organizado, consciente e politizado. (p. 26-27)  

 A conscientização que a Igreja fazia com os camponeses e trabalhadores na 

região contra as Ligas também é denunciado pela liderança sindical Margarida 

Maria Alves, ex-presidente do STR Alagoa Grande: 

 

                                                           

26
SORPE – Serviço de Orientação Rural de Pernambuco.  
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[...] Eu me lembro que em 1962, quando o sindicato foi fundado, se 

falava muito nas Ligas Camponesas, em jornada de trabalho, que o 

trabalhador trabalha dez, onze, doze horas. As Ligas estavam falando 

a verdade. Mas o padre não dava apoio às Ligas. E como eu era muito 

religiosa, ai não fiquei com as Ligas. Mas sempre achando que as 

Ligas tinham razão. 

Então a Igreja ajudou a fundar os sindicatos, dizendo que os sindicatos 

eram desejo do Papa João XXIII. E as Ligas sempre ganhando terreno, 

ganhando trabalhador. Ganhando mesmo, pois a pregação das Ligas 

era em cima da verdade. (ROCHA, 1996, p. 36) 

 

 Viveu-se um período em que existiam dois discursos ideológicos diferenciados: 

de um lado as Ligas, com todos os seus ideais por uma condição de vida melhor no 

campo, lutando de frente com os grandes latifundiários contra a expropriação dos 

camponeses e, do outro os sindicatos rurais, seguindo o interesse da Igreja e dos grandes 

proprietários de terras, fazendo um discurso acirrado em cima da ideologia 

anticomunista e revolucionária em que eram pregadas as Ligas Camponesas como uma 

ameaça a moral e ao bem-estar da sociedade. 

 Com a repressão de 1964 e a instituição do regime militar no Brasil, os 

movimentos sociais e populares sofreram muitas perseguições e mesmo com um 

objetivo diferenciado de luta, o sindicato e seus representantes também foram 

marginalizados na época da repressão. O sindicato rural era e é caracterizado como uma 

representação de classe e muitos desses sindicatos rurais já tinham na época alguns 

seguidores das Ligas Camponesas infiltrados. 

 Em Alagoa Grande, muitos trabalhadores foram perseguidos na época da 

ditadura por se caracterizarem seguidores da luta das Ligas Camponesas, ou mesmo 

como representantes assumidos. Como destaca Freire (1998): 

 

Manoel Sabino, a principal liderança aqui das Ligas Camponesas, não 

chegou a ser preso, tendo fugido, e aparecendo algum tempo depois 

no vizinho município de Alagoa Nova onde ficou residindo, só 

aparecendo em Alagoa Grande, esporadicamente. 

Quem introduziu neste município, o movimento reivindicatório das 

Ligas Camponesas foram os advogados campinenses Langstein de 

Almeida (ex-deputado) e Ofélia Amorim com várias reuniões e 

pronunciamentos em praça pública. O radicalismo de Langstein 

acabou prejudicando a organização dos agricultores, pois provocou 

forte reação do patronato, sob o comando da Usina Tanques, que tinha 

força política no Estado, prestígio com os militantes e poder de reação 

individual. (p. 134) 



47 
 

 

 Nessa fase de repressão, o STR Alagoa Grande, viu-se pressionado e perseguido 

e tronou-se uma instituição assistencialista ligada ao Estado, como forma de amenizar 

as pressões advindas desses movimentos sociais que estavam em pleno fervor de luta. 

 Foi na época da repressão, que os interesses de classe ficaram nítidos até para o 

padre que tinha acreditado na possibilidade de um sindicalismo representativo. Como 

coloca a própria Margarida Maria Alves: 

 

A Igreja foi à pioneira na fundação dos sindicatos. Mas quando houve 

a Revolução de 64, aí o padre... aí Cassemiro ficou sozinho, e foi 

internado, doente dos nervos, pois ele ficou sozinho. A Igreja tirou o 

pezinho de banda, como se diz. “Fica aí, agora, Cassemiro, que não 

tem mais problema.” A Igreja ficou do lado do latifundiário, 

entendeu? (ROCHA, 1996, p. 36-37) 

 

 Na década de 1970 ocorre uma maior abertura dos sindicatos, o STR Alagoa 

Grande começa novamente a se organizar em termos de representação de classe. Foi 

justamente nessa época que uma das figuras mais importantes do sindicalismo de 

Alagoa Grande, candidata-se e é eleita como presidente do STR: Margarida Maria 

Alves. Margarida se fez figura como representante de uma classe e de gênero, já que 

nessa época pouquíssimas mulheres se filiavam ao sindicato. Em seguida muitas outras 

mulheres, como Maria da Penha e Maria da Soledade, se fizeram presentes como 

lideranças do movimento de mulheres existente no Brejo e que atuavam com muita 

força dentro do STR Alagoa Grande, na luta não só de classe, mas da condição feminina 

no campo. 

 É em cima dessa discussão da formação do STR Alagoa Grande que no segundo 

capítulo tentaremos compreender o movimento agrário brasileiro e suas contradições, 

passando para o mundo específico da sindicalização rural e sua formação no estado da 

Paraíba.  
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Capítulo II 

 

 

Questão Agrária e Movimento Sindical: O caso 

específico da Paraíba 
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Nesse segundo capítulo temos como objetivo colocar em pauta qual a 

conseqüência que a questão agrária trás para a formação do movimento sindical no 

campo como ponto chave. Compreender a espacialização do sindicalismo rural no 

espaço agrário paraibano e identificar e compreender quais são os objetivos, as causas e 

as conseqüências da luta por melhores condições assalariadas. 

   

2.1. Questão Agrária Brasileira: uma breve discussão  

 

Autores como Alberto Passos Guimarães
27

, Caio Prado Júnior
28

, entre outros, 

discutem a fundo o processo de formação do latifúndio e dos problemas agrários no 

Brasil, a partir do início do processo de colonização por parte dos portugueses, passando 

pelas formas econômicas vigentes em cada época, como do feudalismo até as 

contradições entre o capitalismo e ainda as relações pré-capitalistas exigentes.  

O que queremos compreender é o por que do surgimento do movimento sindical 

no espaço rural através dos embates gerados por esse processo que ocorre no 

movimento agrário do país. Como sabemos, o processo de luta no campo foi difícil, 

árduo e violento e se deu desde o processo de conquista da terra, relembrando sobre 

isso, Andrade (1986) afirma que: 

 

[...] essa conquista por parte dos colonizadores se deram à custa do 

aprisionamento e expropriação indígena, a quem o conquistador, o 

homem branco, considerando-se superior, transformava em sua 

propriedade. (p. 08) 

 

O que queremos afirmar com isso? Que o viés da luta no campo hoje parte 

justamente dessa continuidade no aprisionamento e expropriação do homem do campo 

não só pela terra, mas inclusive por melhores condições de vida e como próprio 

trabalhador rural.  

 A classe rural dominante se detém apenas a um pequeno grupo do qual controla 

a terra e explora a grande maioria das pessoas que vivem da sua força de trabalho, como 

conseqüência disso seria impossível diante de tanta repressão uma sociedade pacífica e 

                                                           

27
Sobre o assunto, ler GUIMARÃES, A. P. Quatro séculos de latifúndio. Editora Paz e Terra. Rio de 

Janeiro, 1968. 
28

PRADO JÚNIOR, C. A questão agrária brasileira. Editora Brasiliense. São Paulo, 1979.  
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conformada com suas condições. Essa repressão veio a se acentuar junto com o 

processo de penetração do capitalismo no campo, pois ajudou a acelerar o uso da mão-

de-obra em forma de assalariamento. Tudo isso foi uma conseqüência do predomínio da 

monocultura, sobretudo canavieira em várias áreas, principalmente do Nordeste.  

Andrade (1986) explica que desenvolveu-se assim uma intensa política de 

expropriação dos camponeses, justamente na tentativa de transformá-los em 

assalariados. Nas áreas pouco povoadas, onde se fazia a exploração de terras devolutas, 

houve um processo de expropriação de posseiros que há várias gerações desenvolvia em 

pequenos sítios uma agricultura de subsistência, através da desapropriação feita por 

grilagem. Esse foi apenas uma das muitas formas de expropriações ocorridas no campo 

por parte de grandes latifundiários. (p. 21-22) 

Numa forma geral, começamos a definir as primeiras causas para a formação de 

uma classe de trabalhadores rural unida e em luta por seus direitos. Mas, como nosso 

foco de estudo se define através da compreensão desse processo agrário no município 

de Alagoa Grande - PB faz-se necessário uma melhor compreensão do que também foi 

o processo de formação do espaço agrário paraibano.  

 

2.2. Formação do espaço agrário paraibano 

 

O processo de formação do espaço agrário paraibano não foi um caso isolado, 

nem muito menos heterogêneo e diferenciado de outras regiões do país. Com afirmam 

Moreira & Targino (1997):  

 

[...] a principal motivação da conquista do território paraibano foi à 

ocupação efetiva e a implantação aqui, a exemplo do que já se fazia 

em Pernambuco, de um sistema de exploração colonial voltado para 

atender aos interesses da Metrópole colonizadora. (p. 31-32) 

 

É justamente para atender essas necessidades da Metrópole, segundo Moreira & 

Targino (1997): 

 

[...] o processo de ocupação na Paraíba culminou no incentivo através 

do Litoral em direção ao Sertão, com a produção da cana-de-açúcar no 

Litoral, influenciando na ocupação e povoamento do Sertão e Agreste, 

causando uma separação no estado das atividades canavieira e 

pecuária. Assim, resultando em uma divisão regional do trabalho: na 

Zona da Mata voltou-se a produção da cana-de-açúcar e no Agreste e 

Sertão para a produção de gado e gêneros alimentícios. Reafirmando 
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que o processo de organização inicial teve como suporte a atividade 

canavieira no Litoral. (p. 32) 

 

Na Paraíba o predomínio da cana é existe até hoje, porém passando por várias 

formas de organização. Para estes autores existiram três momentos diferentes: a partir 

do século XVII, o de domínio dos Engenhos, caracterizado por uma produção destinada 

ao mercado externo, com divisão de terras em grandes unidades produtivas com base no 

trabalho escravo; no fim do século XVIII e meados do século XIX, com os Engenhos 

Centrais, que correspondiam a uma unidade produtora de açúcar cuja atividade limitava-

se ao setor de transformação, sem abrangência na produção agrícola; e as Usinas de 

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

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

agrícolas
29

.  

 Historicamente, a produção de cana restringiu-se ao Litoral paraibano, passando 

o Agreste e o Sertão a especializar-se na lavoura alimentar e pecuária. Inicialmente no 

Agreste a principal forma de organização foi através da agricultura de subsistência, 

sendo introduzida em meados de 1780 à atividade de algodão e de policulturas como 

café, sisal, cana e fumo. 

 O Agreste dividia-se em duas regiões principais: o Agreste Baixo e o Agreste 

Alto. É justamente no Agreste Alto que se localiza o Brejo Paraibano, do qual faz parte 

o município de Alagoa Grande, o nosso recorte de estudo. 

A região do Brejo caracteriza-se no Agreste pelas suas peculiaridades. Desde o 

ponto de vista físico-climático, que segundo Moreira & Targino (1997) estamos diante 

de: 

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

relevo e a posição geográfica da região contribuem para a ocorrência 

de um clima úmido, solos férteis e uma hidrografia perene, condições 

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

 

 Entende-se assim, o por que do Brejo ter tido como ponto principal além da 

agricultura de autoconsumo na forma de produção de alimentos (uma característica do 

Agreste como um todo), o cultivo da cana-de-açúcar e do algodão, características que 

                                                           

29
 Segundo esses três momentos, a uma melhor definição em MOREIRA, E. & TARGINO, 1997, p. 33-

64. 
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lhe diferenciavam. Em primeiro lugar, já no final do século XVIII, a cultura dominante 

no Brejo era a do algodão; só em seguida ao declínio dessa cultura, já em meados da 

década de 60 do século XIX, que começa o ciclo do cultivo de cana no Brejo, iniciando 

com a produção do açúcar mascavo para o autoconsumo, em seguida com a rapadura e 

por fim a aguardente, tornando-se o principal produto. É importante ressaltar, que foi 

durante a produção algodoeira, que os grandes produtores de algodão do Brejo 

acumularam um grande capital e tornaram-se capazes de investir na produção de cana, 

após seu declínio.  

 Como o algodão, a produção de cana-de-açúcar também entrou em crise por 

motivos como a elevação de impostos e a concorrência com a produção de rapadura do 

Sertão. Como solução é introduzida à cultura do café em meados do século XIX, como 

lembra Moreira & Targino (1997): 

 

[...] que também passa por uma crise a partir de uma praga que se deu 

em quase toda zona cafeeira, além da crise de acumulação provocada 

pela desarticulação cafeeira, para suas combinações agrícolas 

tradicionais: agricultura de subsistência, cana e gado (p. 94). 

 

Assim, termina-se voltando a investir na produção da cana-de-açúcar com a 

introdução das Usinas. Como conseqüência, os Engenhos passaram a ter uma relação de 

dominação com as Usinas, pois os Engenhos entrariam com a matéria-prima e as Usinas 

com o processo de produção. 

 Segundo Moreira & Targino (1997): 

 

[...] existiram dois pontos principais para essa dominação por parte 

das Usinas: a primeira com a expansão da área cultivada de cana, 

tendo as Usinas arrendado ou comprado os Engenhos da região; e o 

segundo ponto, a determinação do preço da cana, pois a partir do 

momento em que os Engenhos forneciam à cana, ficavam atrelados ao 

preço exigido pelas Usinas. Como resposta a essa dominação, em 

meados da década de 50 os donos de Engenho investiram na produção 

de sisal, porém com a crise nessa cultura, volta-se novamente a 

atenção na produção de cana do Brejo, mas agora com a dominação 

rígida por parte das Usinas. (p. 95) 

 

 Com base nisso, tentaremos compreender esse processo da organização do 

trabalho a partir da economia vigente tanto na Paraíba quanto na região de nosso estudo, 

para a partir daí tentarmos compreender a participação do movimento sindical rural na 
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organização desses trabalhadores e no incentivo a luta por melhores condições no 

campo. 

 

2.3. Organização do trabalho na Paraíba: o início para a compreensão do papel 

do trabalhador rural 

 

Para compreender sua condição de trabalhador, é necessário antes de tudo 

compreender as relações de trabalho vigentes no mundo do trabalho como um todo. 

Qual o significado nesse mundo da mão-de-obra exercida por esses trabalhadores? Que 

papel e qual a diferença os tornam uma classe importante e ao mesmo tempo excluída 

desse processo de desenvolvimento econômico que eles mesmos contribuem para que se 

torne realidade?  

A partir do desenvolvimento desse processo econômico, tentamos compreender 

o que se entende por trabalho em meio a toda essa esfera em que se posiciona o 

trabalhador no espaço rural, pois como já foi discutido por vários autores, como Marx 

(2008), Engels (2008), Antunes (2004), é através do trabalho que se encontra a forma 

mais clara de exploração da riqueza por parte do capitalismo na sociedade em que 

vivemos.  

Marx (2008), ao fazer uma crítica ao Programa do Partido do Operário Alemão, 

afirmava que: 

 

[...] o trabalho é a fonte de toda riqueza e toda a cultura, e como o 

trabalho só é possível na sociedade e pela sociedade, o produto do 

trabalho pertence integralmente, por direito igual, a todos os membros 

da sociedade (p. 94). 

 

Marx ainda fala que o trabalho não é a fonte de riqueza, mas sim a natureza, da 

qual nos dá condições de usufruir e explorar de acordo com cada um de nossos 

interesses, além disso, ele enfatiza que o trabalho não é algo imposto por essas 

condições colocadas na nossa sociedade, é uma manifestação de uma força natural, a 

força do trabalho humana. 

O que queremos mostrar com isso? Que as relações de trabalho são naturais ao 

seres humanos como forma de sobrevivência em meio à vida. Porém, o trabalho 

imposto, o trabalho explorado, aquele trabalho em que são usadas as dificuldades que a 

própria sociedade capitalista impõe ao trabalhador e o força a deixar de ser trabalhador 
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para si e passa a ser trabalhador para um sistema opressor, são o que faz tentarmos 

compreender as formas de trabalho existentes hoje em meio ao mundo do trabalho e em 

caso específico ao nosso trabalho, às explorações em torno do trabalhador rural, que se 

vê forçado a usar sua força de trabalho para adquirir meios de sobrevivência, mesmo 

que isso exija dele condições degradantes e exploradas de vida.  

Sob essa posição do próprio trabalhador diante o trabalho, Antunes (2004) 

afirma que: 

 

O [trabalho] que deveria ser fonte de humanidade se converte em 

desrealização do ser social, alienação e estranhamento dos homens e 

mulheres que trabalham. [...] sob o capitalismo, o trabalhador 

frequentemente não se satisfaz no trabalho, mas se degrada; não se 

reconhece, mas muitas vezes recusa e se desumaniza. 

O trabalho, como atividade vital, se configura então como trabalho 

alienado, expressão de uma relação fundada na propriedade privada, 

no capital e no dinheiro. Alienado frente ao produto do seu trabalho e 

frente ao próprio ato de produção da vida material, o ser social torna-

se um ser estranho frente a ele mesmo: o homem estranha-se em 

relação ao próprio homem, tornando-se estranho em relação ao gênero 

humano. (p. 9) 

 

 

 Aquele trabalho, que como ressalta o autor deveria ser uma atividade vital do ser 

humano, torna-se um processo de alienação para o próprio trabalhador e diante do fruto desse 

seu trabalho exercido. Já que o objetivo do capitalismo é que o trabalhador apenas produza de 

acordo com a demanda que o mercado precisa, isentando-se do fruto que ele está colhendo. 

Sobre isso, ressaltando um trecho do texto de Marx: “Processo de trabalho e processo de 

valorização” presente no livro O Capital – Crítica da Economia Política, vol. 1, que faz parte da 

coletânea de textos de Marx e Engels referidos em Antunes (2004): 

 

[...] o produto, porém, é propriedade do capitalista, e não do produtor 

direto, do trabalhador. O capitalista paga, por exemplo, o valor de um 

dia da força de trabalho. A sua utilização, como a de qualquer outra 

mercadoria – por exemplo, a de um cavalo que alugou por um dia – 

pertence-lhe, portanto, durante o dia. Ao comprador da mercadoria 

pertence à utilização da mercadoria, e o possuidor da força de trabalho 

dá, de fato, apenas o valor de uso de sua força de trabalho, portanto, 

sua utilização, o trabalho, pertence ao capitalista. O capitalista, 

mediante a compra da força de trabalho, incorporou o próprio 

trabalho, como fermento vivo, aos elementos mortos constitutivos do 

produto, que lhe pertencem igualmente. Do seu ponto de vista, o 

processo de trabalho é apenas o consumo da mercadoria, força de 

trabalho por ele comprada, que só pode, no entanto, consumir ao 

acrescentar-lhe meios de produção. O processo de trabalho é um 

processo de trabalho entre coisas que o capitalista comprou, entre 
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coisas que lhe pertencem. O produto desse processo lhe pertence de 

modo inteiramente igual ao produto do processo de fermentação em 

sua adega (p. 48). 

      

Assim, compreendemos que o trabalhador ele se aliena diante da sua própria 

condição, pois a partir do momento em que ele não percebe que de fato o fruto do seu 

trabalho não está no produto em si produzido, mas na apenas na sua força-de-trabalho 

postas a serviço do capitalista. 

Com essa compreensão do papel do trabalhador no processo econômico 

capitalista, é que tentamos entender como na Paraíba deram-se essas formas de 

organização do trabalho e esse início a exploração do trabalhador, justamente com o 

avanço e a introdução da produção de cana-de-açúcar, em outras palavras: com a 

inserção do processo capitalista de produção da cana-de-açúcar, que dividiu 

economicamente o Estado em duas grandes regiões: a Zona da Mata açucareira e o 

Agreste e Sertão pecuarista. 

Inicialmente, os Engenhos com o incentivo da produção em larga escala da cana-

de-açúcar para a produção da rapadura, do açúcar mascavo e mais à frente da 

aguardente, começaram a necessitar de uma mão-de-obra numerosa. Mesmo que a 

tentativa inicial foi de escravizar os índios, muitos deles se rebelaram, fazendo cair à 

produtividade esperada. Como solução foi iniciada o tráfico de negros na região, os 

quais são tratados como mercadorias e escravizados. Muitos não aceitaram facilmente 

essas condições e se rebelaram em diferentes momentos e de distintas formas, porém 

para Moreira & Targino (1997) eram muito mais contidos que os índios.  

Ainda estes autores colocam que: 

 

Na Paraíba, como em outros Estados do Nordeste, o trabalho escravo 

(embora menos numeroso que em outras províncias), constituiu o 

suporte da atividade açucareira por três séculos e representou uma 

parcela significativa da população. (p. 42, grifo nosso) 

 

  Com a crise açucareira, na segunda metade do século XVII, o acesso à mão-de-

obra escrava passou a ficar escasso por falta de capital, já que ao escravo negro só tinha 

acesso quem detinha capital. Como solução, os senhores de Engenho passaram a fazer 

concessões aos camponeses nas suas terras, surgindo o sistema de moradores que viria 

depois a substituir o trabalho escravo.  

 Moreira & Targino (1997) definem-se as diversas formas de trabalho existentes 

na terra como solução a escassez do trabalho escravo o caso dos moradores, que 



57 
 
recebiam do proprietário fundiário a autorização de habitar na propriedade, ocupar um 

pedaço de terra (os sítios) e nele cultivar uma roça, e às vezes recebiam um salário; 

além dos foreiros, que eram obrigados a pagar uma renda fundiária em dinheiro, o foro; 

os cambãozeiros, que eram obrigados a prestar serviços gratuitos ao senhor, dois ou três 

dias por semana; ou os agregados, que em troca de um pedaço de terra, ficavam 

obrigados a trabalhar para o Engenho. (p. 43-47) 

Até então, existia uma forte relação de dependência por parte dos camponeses na 

região. Não se baseava numa típica relação assalariada, mas de uma troca de “favores” 

entre o dono da terra e o camponês.  Porém, com o incentivo a expansão canavieira e da 

pecuária, a dominação do capital passou a se fazer presente no processo produtivo 

agrícola do Estado e com isso, novas formas de relações de trabalho passaram a surgir 

no campo. 

Moreira & Targino (1997) ressaltam que:  

 

O crescimento do trabalho assalariado representou, na verdade, um 

processo de terceirização das contratações de trabalhadores na 

agricultura (p. 260). 

 

 

Com isso, surgem uma nova classe e um novo tipo de dependência do homem, 

não mais camponês e sim trabalhador, aquele cuja sua força de trabalho será o seu 

principal meio de fonte de renda e usada de acordo com os interesses que o sistema de 

produção necessita de cada força de trabalho. 

É justamente, nessa nova condição de trabalhador, que surgem não só na 

Paraíba, mas a nível nacional, uma nova consciência: a consciência de que como 

trabalhadores como detentores do que se faz necessário para que a transformação do que 

da terra está sendo explorado e usado como fonte de valor por cada dono da terra, uma 

melhor condição e valorização por parte dos patrões perante seus trabalhadores. Surgem 

os movimentos de luta e em específico o movimento sindical rural. 
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2.4.  A construção histórica do Movimento Sindical Rural Brasileiro 

  

 Com a introdução do capitalismo no campo e o processo de acumulação através 

da produção em larga escala, que se inicia após a Segunda Grande Guerra, um período 

de crescimento da economia mundial e de desenvolvimento do setor agrícola. 

 Como coloca Abreu e Lima (2005):  

 

Sendo particularmente no Brasil, essa expectativa um componente a 

mais, pois era um país continental com imensos recursos naturais, 

dando um salto em seu processo de industrialização e de uma política 

de substituição de importações de bens de consumo durável.” Assim, 

havendo uma valorização das terras que foi ponto chave para os 

problemas agrários no país, iniciando um processo de massacre a 

partir das expropriações. Ao mesmo tempo que, há uma abertura no 

campo de “prosperidade” para os trabalhadores, já que as ofertas de 

trabalho eram imensas, por conta de necessidade de mão-de-obra em 

larga escala, mas o trabalhador rural também se vê forçado a vender 

sua própria mão-de-obra, já que não há outra saída para se sobreviver, 

surgindo a proletarização do trabalho no campo (p. 17). 

 

  A partir de 1946
30

, com uma política populista por parte do governo na época, 

parte da população conquista uma liberdade de expressão no que se refere às 

reivindicações por melhores condições de trabalho e de vida, uma fase considerada 

“democrática”, marcada por restrições, sempre girando em torno dos interesses políticos 

e econômicos da época, ressaltados no incentivo a exportação de matéria-prima do país. 

A partir desse momento, mesmo os trabalhadores conseguindo espaço, causou 

incomodo a classe dominante do país, colocando-se na postura de uma classe ameaçada 

e precavida no que diz respeito a sua forma de monopolização política e econômica, até 

então mascarada pela “democracia proclamada” por parte da classe dominante. 

 Neste momento, metade do século XX, inicia-se no Brasil a organização dos 

movimentos sociais pela luta do direito de igualdade social, política e econômica. 

Segundo Abreu e Lima apud Jaccoud (1990): 

 

                                                           

30
O período anterior a 1946 foi caracterizado pela denominada Ditadura Vargas ou Estado, que teve seu 

período entre os anos de 1937 a 1945. Foi um governo orientado cada vez mais para a intervenção estatal 

na economia e para o nacionalismo econômico, provocando um impulso à industrialização. Como 

característica principal, adotou a centralização administrativa como marca para criar uma burocracia 

estatal e profissionalizada, até então inexistente. Ler mais em HENRIQUES, A. Ascensão e queda de 

Getúlio Vargas: O Estado Novo. Distribuidora Record, Rio de Janeiro, 1966. 
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[...] os movimentos sociais, especialmente em determinados 

momentos da luta de classes e da luta política, avançam em seus 

clássicos limites de atuação e reivindicação, passando a desenvolver 

expectativas ou propostas de mudanças sociais e a confrontar-se e 

mesmo incorporar projetos políticos elaborados externamente. Assim, 

pode-se dizer que o próprio sistema econômico novo fez com que se 

criasse a base das novas e múltiplas reivindicações por parte dos 

movimentos. (p. 18) 

 

  No campo, o desenvolvimento desses movimentos foi um pouco mais 

complicado, pois as relações eram baseadas na repressão e na escravidão do trabalhador, 

dificultando, o interesse por parte da classe trabalhadora, de se organizar e enfrentar os 

grandes latifundiários por melhores condições de trabalho e pela luta do direito a terra. 

Como afirmam Andrade (1986) e Abreu e Lima (2005), surge, inicialmente como ajuda 

para despertar a consciência das condições de trabalho no campo, o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), que abordou problemáticas importantes como os direitos trabalhistas 

para mulheres e trabalhadoras, salário mínimo e direito às férias, entre outras. 

 

2.4.1. PCB e Ligas Camponesas: o início da organização da classe 

trabalhadora no campo 

 

 O Partido Comunista Brasileiro (PCB) e as Ligas Camponesas foram de grande 

importância na organização dos movimentos relacionados à questão agrária desde 

1945 até o Golpe Militar de 1964. Inicialmente, o PCB surge como um partido 

legalizado e influente, pois havia vinculou-se em quase todos os setores da 

sociedade. Como retrata Aued (1986): 

 

[...] nas eleições de dois de dezembro de 1945, o PCB elegeu quinze 

deputados federais e um senador; em São Paulo os comunistas 

elegeram vinte e três deputados estaduais; no Rio de Janeiro dezoito 

vereadores dos cinqüenta que compunham a câmara. (p. 22)  

 

 É justamente nesse período, em meados do fim da década de 40 e início da 

década de 50, que começam a surgir às primeiras Ligas Camponesas no estado de 

Pernambuco, comandadas por José Aires dos Prazeres, líder camponês e membro do 

PCB. Porém, o PCB foi posto na ilegalidade em meados de 1948 sofrendo forte 

repressão. As Ligas Camponesas sofre perseguições por ser uma organização de massa 

que contava com a ajuda do PCB. Isso faz com que as primeiras Ligas organizadas em 
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Pernambuco, a Liga de Iputinga e a Liga de Ambolê, entre outras, não sobrevivessem. 

No entanto o movimento conseguiu criar forças novamente a partir da década de 1950 

através das Ligas do Engenho Galiléia em Vitória de Santo Antão, também em 

Pernambuco. Para Abreu e Lima (2005): 

  

Apesar de criada, inicialmente, com finalidade assistencial, 

rapidamente passou a aglutinar parceiros, meeiros, etc. em torno de 

reivindicações específicas relativas ao pagamento do foro e ao direito 

de permanência na terra, utilizando-se para isso, da legislação contida 

no Código Civil. (p. 20) 

 

 Para este autora além dos objetivos voltados para assistência e organização dos 

camponeses em litígio, se buscava “através de campanhas de denúncia e agitação, uma 

busca pela transformação da questão agrária, normalmente tratada pela imprensa, de 

então, nas páginas policiais, numa questão social e política” (2005, p. 30). As Ligas 

ganhavam força principalmente nas regiões em que o número de trabalhadores rurais 

expropriados por conta do avanço das plantações da cana-de-açúcar aumentava. 

  Em relação aos seus objetivos de luta, o PCB e as Ligas Camponesas 

enfrentavam algumas dificuldades em suas definições. Enquanto as Ligas enfocavam os 

interesses do trabalhador autônomo, em sua própria terra, o PCB via esse processo na 

valorização do trabalho e não da propriedade. Mas tinham como objetivos comuns: a 

contraposição ao latifúndio e ao imperialismo econômico. 

 Posteriormente ao surgimento das Ligas a questão que se transformava era mais 

uma dificuldade na organização do movimento. Assim, a formação dos sindicatos rurais 

enfrentou muitas dificuldades. Até os anos 60 era praticamente inexistente o 

sindicalismo rural no país. Um dos maiores problemas enfrentados para a sua 

organização era a grande resistência, por parte dos proprietários rurais, em admitir 

algum tipo de organização vinda dos trabalhadores. Contra essa força, o processo de 

sindicalização rural teve a participação nos trabalhos, não só do PCB, mas da Igreja 

Católica e do próprio Estado. 

 O apoio à organização dos sindicatos rurais por parte do PCB veio como 

resposta aos objetivos diferenciados do PCB com as Ligas. Sobre esse assunto, Andrade 

(1986) relata que: 
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[...] logo que surgiram divergências entre os dois (Julião da Ligas 

Camponesas e o PCB), uma vez que Julião, influenciado pela vitória 

do movimento de Fidel Castro em Cuba e da revolução chinesa, 

conduzida por Mao Tse-Tung e liderada pelo movimento camponês, 

defendia que o campesinato era uma classe com grande potencial 

revolucionário e que poderia dirigir o movimento socialista no Brasil. 

O PCB, bastante autoritário e muito ligado aos postulados oficiais do 

marxismo-leninismo, não podia aceitar essa tese, alegando que a 

classe revolucionária por excelência e, consequentemente, destinada a 

conduzir a revolução socialista era o operariado urbano. Daí a sua 

meta de realização da revolução democrático-burguesa, com o 

entendimento de que o operariado deve aliar-se à burguesia 

progressista para fazer a revolução e para extinguir os restos feudais, 

antes da revolução socialista, o que justificaria a grande preocupação 

do partido em organizar um movimento que não entrasse em choque 

com o governo federal, então de linha populista, com sindicatos que 

agrupassem os trabalhadores rurais assalariados, reivindicassem a 

aplicação da Consolidação das Leis de Trabalho e lutassem pela 

aprovação, no Parlamento, de uma série de leis que reconhecessem os 

direitos dos trabalhadores. (p. 28-29) 

 

 Desta forma, começou uma luta ideológica acirrada entre os sindicatos 

organizados pelo PCB e as Ligas Camponesas. Junto com essa “disputa” entre o PCB e 

as Ligas, surge ainda outro fator: a Igreja Católica. Também preocupada com a 

discussão em torno da questão agrária no país, com o grande número de desapropriados 

e com o aumento da exploração da mão-de-obra, que agora se tornava assalariada, a 

Igreja organiza-se e forma os denominados Sindicatos dos Padres e conseguem no ano 

de 1961, o reconhecimento junto ao Ministério do Trabalho. 

 Com o PCB a frente dos Sindicatos Rurais e com a criação de Sindicatos por 

parte da Igreja, as Ligas entraram em declínio, por serem os Sindicatos a única forma 

institucionalizada de organização de trabalhadores ligada ao Ministério do Trabalho, sua 

campanha de filiação era muito mais eficaz, já que o trabalhador entendia que essa seria 

a única forma legal perante a lei de conseguir suas reivindicações. As Ligas foram 

decaindo e como solução procurou criar também Sindicatos para tratar da questão dos 

assalariados e ampliar seu espaço de atuação. Como relata Abreu e Lima (2005, p. 49) 

sobre a posição de um dos maiores lideres das Ligas Camponesas, Julião, sobre essa 

abertura aos sindicatos:  

 

[...] para ele, fosse necessário atuar nos sindicatos, o que se conseguia 

através dele eram migalhas, pois o problema do camponês só seria 

resolvido com a conquista da terra, através da reforma agrária radical 

(p. 49).   



62 
 
 O que reforça mais uma vez, a posição das Ligas bastante diferenciada face aos 

sindicatos liderados pelo PCB e pela Igreja.      

 O crescimento em torno da organização e inserção política dos trabalhadores, a 

partir da década de 1950, causou temor para a classe dominante da implantação de um 

sistema socialista no país, o que precipitou o Golpe Militar de 1964. O período de 

ditadura trás a oportunidade para a classe dominante da repressão aos movimentos que 

surgem com mais força nos anos 1960, e tomar “rédeas” da situação que ali se instalava 

cada vez com mais força no país.  

 Sobre essa questão Andrade (1986) afirma que: 

 

O golpe de 1964 representou uma ruptura violenta na trajetória 

política e social do Brasil. Um país, que vinha sendo governado por 

populistas, que desenvolviam uma política comprometida com o 

sistema capitalista e com a penetração de capitais estrangeiros, ao 

mesmo tempo tolerando e conciliando com os interesses populares, 

fazendo certas concessões aos desejos e às reivindicações das massas 

trabalhadoras, passou a ser governado por um sistema autoritário e 

repressivo (p. 42). 

 

  Com o golpe imposto, o governo procurou organizar as políticas agrárias e 

agrícolas do país, promulgando o Estatuto da Terra, em 30 de novembro de 1964. 

Andrade (1986) ressalta que: 

 

[...] essa lei tinha como objetivo uma melhor distribuição da 

propriedade, classificando os imóveis em quatro tipos ou categorias, 

dar função social à propriedade, entre outras características (p. 43). 

 

 Porém, num governo repressor instalado seria impossível uma visão socialista no 

que diz respeito à questão agrária. Justamente porque essa expansão de direitos iguais 

que foi instalado no país fez-se decretar o golpe de 1964, para tentar controlar e 

manipular o sistema que ali tentava se implantar, que contradizia os pressupostos do 

desenvolvimento da economia capitalista do país. 

 Andrade apud Martins (1986) sobre o Estatuto da Terra destaca que:  

 

[...] tinha um caráter eminentemente capitalista, não objetivando a 

melhor distribuição de terra. Na realidade, visava transformá-la em 

bem de negócio, estimulando o desenvolvimento de empresas 

agrícolas, de grande, pequeno e médio porte (p. 45). 
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 As medidas de desenvolvimento capitalista no campo enfocaram mais ainda essa 

repressão em cima dos trabalhadores rurais e suas lideranças, que na grande maioria 

foram presos e muitos dos sindicatos fechados ou transformando em órgãos de 

assistência médica e odontológica aos seus associados. Como afirma Andrade (1986): 

“[...] fazendo refrear as tendências reivindicativas” (p. 45). Nesse período, houve muitas 

perseguições aos agricultores por parte dos proprietários, muitos deles afastaram-se dos 

sindicatos havendo uma evasão de associados. 

 O movimento sindical dos trabalhadores rurais iria renascer no fim da década de 

1970, dando prioridade às campanhas reivindicatórias por melhoria salarial e melhores 

condições de vida para o trabalhador (ANDRADE, 1986). Dessa forma, nasce 

novamente e com mais força à vontade dos trabalhadores de ressurgirem em 

organizações sindicais, na luta pelos seus direitos e o apaziguamento das pressões 

sofridas por parte dos proprietários de terras.  

 Thomaz Júnior (1998) afirma que: 

 

[...], a sindicalização dos trabalhadores rurais (pequenos produtores, 

pequenos proprietários, posseiros e assalariados), surgiu no bojo de 

um amplo processo de mobilização pela regulamentação dos contratos 

de arrendamento e parceria, por direitos trabalhistas e, por reforma 

agrária, “bandeira” essa, que atravessou as últimas três décadas e 

tornou-se o baluarte e a principal frente de combate dos camponeses 

do Brasil (p. 04). 

   

 A intervenção do Estado nos sindicatos durante a ditadura militar, trás como 

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

sindical. Como afirma Carvalhal (2000): 

 

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

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

sobrevivência financeira do sindicato é determinada pela contribuição 

compulsória, que termina por desobrigar os sindicalistas de buscarem 

nos trabalhadores da base a fonte de sustentação financeira, gerando 

uma fragmentação territorial e ideológica do movimento, causando 

implicações importantes nas estratégias de enfrentamento entre o 

capital versus trabalho (p. 03). 
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 Essa dependência financeira do movimento com o Estado, como ressalta 

Thomaz Júnior (1998): 

 

[...] trás um apego de seus dirigentes à prática do aparelhismo, 

assistencialismo, fazendo os sindicatos, em alguns casos, sucursais 

pobres dos postos de saúde e apaziguando direções “pelegas” e 

totalmente descomprometidas com as demandas dos trabalhadores, 

colocando-os para escanteio sob as vestes da velha bandeira da 

reforma agrária e da luta. (p. 05) 

 

 É justamente no viés dessa dependência financeira, que hoje na maioria dos 

sindicatos rurais o processo de luta se tornou estagnada. Claro, que não podemos isentar 

as muitas conquistas por parte da classe trabalhadora até os tempos atuais, mas perante a 

compreensão do seu papel de trabalhador e qual a função que o sindicato possa exercer 

pelas muitas melhorias que o trabalhador no campo ainda necessita, é visível à alienação 

de muitos dos seus membros. A exemplo de uma parte significativa dos trabalhadores 

sindicalizados no município de Alagoa Grande, interlocutores da pesquisa que 

entendem o Sindicato apenas como mediador para as ações burocráticas, pois o próprio 

Estado termina forçando esse pensamento, já que a única forma de comprovar sua 

condição de trabalhador rural é filiado ao sindicato. 

 

2.5. A especificidade do Movimento Sindical na Paraíba: o papel do 

sindicalismo para a região do Brejo Paraibano 

 

As mudanças das técnicas agrícolas e a lógica da acumulação de capital 

tornaram muitos trabalhadores rurais escravos da sua força-de-trabalho, tornando o 

assalariamento rural à única saída para a sobrevivência. Estas características não são 

particulares do território paraibano, mas um fator comum no que se refere à introdução 

do capitalismo no campo. Segundo Vieira (1986), na Paraíba, a partir do Golpe Militar 

de 1964: “os latifundiários praticamente desencadearam uma repressão generalizada 

sobre os camponeses, no qual estavam dando seus primeiros passos na luta e 

organização” (p. 73). Nessa época na Paraíba, quase não existiam sindicatos rurais. 

 Os sindicatos rurais, ou como no início eram chamados “Sindicatos dos 

Padres”, como foi colocado, foram instituições criadas para enfrentar o poder que as 
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Ligas Camponesas vinham adquirindo ao longo de sua fundação frente aos 

trabalhadores rurais na Paraíba, principalmente na região do Brejo Paraibano. 

Como ressalta Nobre (1990): 

 

[...] às Ligas Camponesas eram os instrumentos de organização e 

mobilização das massas rurais pelo Partido Comunista e atuavam de 

início, principalmente com assalariados das grandes propriedades 

rurais, mas também com o campesinato. Sua existência refletiu as 

condições de submissão e expropriação em que viviam os moradores, 

foreiros, parceiros e posseiros de engenhos e fazendas que sofriam as 

mais diversas arbitrariedades por parte dos proprietários de terra 

como: o aumento extorsivo do foro, os contratos de parceria alvitantes 

(meia, terça e quarta), o trabalho de condição, o cambão, as ameaças 

de despejos, o vale barracão, etc. (p. 14-15). 

 

É justamente no “fervor”, na ebulição de lutas, “facilitada” e “limitada” pelo 

então governo da época de João Goulart, já na década de 1960, que o próprio se viu 

ameaçado pelo domínio da massa e com o apoio da classe dominante, começa uma 

política de incentivo a sindicalização rural, como forma única de legitimidade de cada 

trabalhador conseguir os seus direitos. A partir desta época, o sindicato passou a ser a 

única forma legal e institucionalizada atrelada ao Ministério do Trabalho e por 

conseqüência às leis do Estado. 

 

2.5.1. Ligas Camponesas e o seu significado na Paraíba 

  

Como já foi ressaltado anteriormente, a partir da queda da ditadura de Vargas 

em 1946, ressurgem as mobilizações camponesas e, em cima dessa nova reabertura 

política, que surge a organização das primeiras Ligas na Zona da Mata de Pernambuco. 

Ainda sob o recém-legalizado Partido Comunista, que necessitava ampliar suas bases 

político-eleitorais até o campo, para se constituir enquanto partido de massas vinculado 

organicamente aos movimentos sociais e retomar o projeto de construção da aliança 

operário-camponesa.  

Os assalariados rurais não contavam com uma legislação trabalhista específica 

que lhes dessem cobertura em seus confrontos contra os grandes proprietários e em 

cimas das brechas existentes no Código Direito Civil, as Ligas articularam os interesses 

dos pequenos produtores de várias categorias.  
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Nobre (1990) enfatiza que: 

 

[...] foi a partir da expropriação do Engenho Galiléia em Pernambuco, 

em 1959, que as Ligas ganham amplitude, estendendo sua influência 

não só ao estado de Pernambuco como ao país inteiro, principalmente 

à Paraíba. Neste Estado, desde o início da década de 50, já tinha 

havido tentativas de organização das Ligas no município de Sapé, mas 

não resistiram muito tempo. Entretanto, nesse novo momento, 

representado pela vitória do Engenho Galiléia, as Ligas não só se 

consolidaram na cidade de Sapé como se espalharam por outros 

municípios: Alhandra, Mamanguape, Santa Rita, Cruz do Espírito 

Santo, Fazenda Miriri, Pedras de Fogo no Litoral paraibano; 

Alagoinhas, Bananeiras, Guarabira, Cuitegi, Alagoa Grande no Brejo; 

Mari, Mulungu, Itapororoca, Itabaiana na faixa de transição agrestina 

que se estende entre duas áreas úmidas além de Campina Grande etc. 

(p. 18). 

 

A expropriação do Engenho Galiléia em Pernambuco fez com que os 

trabalhadores e as próprias Ligas acreditassem na força que o movimento poderia vir a 

atingir. Como conseqüência, houve uma importante expansão das Ligas Camponesas 

por todo o estado da Paraíba, destacando o pioneirismo do município de Sapé. 

É importante ressaltar que as Ligas, apesar da imagem difundida pelos grandes 

proprietários da época como apenas agitadores da desordem, eles preocupavam-se 

sempre em se manter na legalidade para se constituírem como associação civil. Seu 

principal objetivo, usando-se dessa sua legalidade, era a mobilização dos camponeses 

como o principal instrumento de pressão. Nobre (1990) lembra que: 

 

 [...] com isso além de representarem o principal instrumento de 

mobilização e organização das massas rurais, simbolizavam, 

sobretudo, a concretização da luta pela reforma agrária, 

redirecionando o combate contra a exploração, conduzindo-o 

diretamente para a luta pela terra (p. 22). 

 

Na Paraíba, as reivindicações correspondiam num primeiro momento, à luta 

restrita à extinção do cambão, do barracão, da condição e contra o aumento extorsivo do 

foro, incorporando mais adiante a luta pela extensão da legislação trabalhista ao campo. 

Foi a partir dessas discussões iniciais, que o movimento definiu-se de cunho 

revolucionário. A maior prova é que muitos dos grandes proprietários de terras 

deflagraram violência acirrada contra os camponeses e com a ajuda dos governos 

estaduais como o governo de Pernambuco e da Paraíba da época, tendo lideranças das 
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Ligas na Paraíba perseguidas e mortas como João Pedro Teixeira, Nego Fuba e Pedro 

Fazendeiro. 

 

2.5.2. O processo de sindicalismo rural na Paraíba  

 

 Os sindicatos vieram como oposição aos ideais das Ligas na época e 

denominaram-se como “sindicatos dos padres”. Tosi (1988) coloca que: 

 

[...] em oposição à penetração das Ligas, setores da Igreja Católica, 

apoiados pelo Governo e, em alguns casos pelos grandes proprietários 

da região, empreendem uma atividade intensa de fundação de 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais (p. 111). 

 

 Se formos discutir os “objetivos” para criação dos sindicatos, definiríamos 

literalmente como uma “simples desculpa” para colocar as lutas em movimento ao 

poder da Igreja e do Estado, pois as Ligas tinham como principal objetivo a luta pelos 

direitos dos trabalhadores, mas não pelo viés colocado pela Igreja de “conciliação de 

classes” e sim de luta pelos direitos como uma classe bem definida e igualitária. 

Conciliação de classe, nesse viés, serve de monopólio a classe excluída da sociedade e 

cada vez mais explorada pela classe dominante, formada também pela própria Igreja e 

pelos que formam o Estado.  

 Na Paraíba, Nobre (1990) ressalta que: 

 

Os primeiros passos concretos na implantação do sindicalismo 

começaram com a criação da primeira Equipe de Sindicalização da 

Paraíba – ocorrida no dia 09.05.62, sob o patrocínio da Igreja, com o 

objetivo de formar líderes para a criação de sindicatos e para o 

exercício da atividade sindical. Seus membros eram ligados ao clero 

conservador, ao círculo Operário Cristão de João Pessoa, à ANCAR e 

ao Ministério do Trabalho. Dentre as diversas atividades 

desenvolvidas, vale mencionar os cursos de treinamento para líderes, a 

criação dos primeiros sindicatos e da Federação dos Trabalhadores na 

Lavoura da Paraíba. (p. 38) 

  

 Assim, a Igreja e o Estado deflagravam como principais objetivos de ir ao 

encontro dos camponeses no sentido de arrancá-los da influência dos comunistas, 

supostamente infiltrados no meio das Ligas Camponesas, além do combate à luta de 
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classes e a institucionalização do movimento camponês na formação dos sindicatos 

rurais. 

 Quanto aos dirigentes dos sindicatos, na maioria não tinham nenhum tipo de 

ligação com as Ligas e quando eram questionados muitos demonstravam antipatia e 

outros demonstravam um pouco de conhecimento e atitudes imparciais. Porém, havia 

certa ligação, mesmo que camuflada, entre alguns sindicatos da época e as Ligas, mas 

com a repressão desencadeada pelo golpe militar de 1964 não se permitiu que esta 

aproximação continuasse, e imprimiu ao sindicalismo outro rumo. Enquanto que as 

Ligas sofreram suas maiores conseqüências: suas sedes foram fechadas, os dirigentes e 

militantes presos, mortos, torturados, perseguidos, exilados e centenas de “camponeses” 

são entregues à violência e à revanche dos latifundiários. Os dirigentes dos sindicatos e 

alguns padres, também foram presos e chamados a depor na polícia, mas esses 

perseguidos nos sindicatos eram justamente aqueles considerados revolucionários. 

Sobre essa questão a Coordenadora do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais 

da Fetag/PB lembra: 

 

Companheira, a partir de 1964 houve uma mudança na igreja. A igreja 

é como nós na sociedade temos uma parte que tem uma visão de um 

jeito e outros com outra visão. É como o clero, os padres e as irmãs 

que lhe acompanharam, tinham esta visão que em 1964 a igreja teve 

uma opção para lutar com os pobres. Bem, nesta opção que eu fiz e 

que todos fizerem ao se dirigir, a começar pelas irmãs e pelos padres 

que nos acompanhavam: eles eram revolucionários. 

(Coordenadora do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais da 

Fetag/PB. Alagoa Grande, dezembro de 2008) 

 

 Porém, para Tosi (1988), em setores do Exército “compreendia-se que o 

sindicalismo rural deveria ser preservado, para dar uma saída institucional ao 

descontentamento e aos conflitos existentes no campo (p. 120)” e tal intervenção nos 

sindicatos também representa uma ruptura com os próprios sindicatos dos padres e um 

esvaziamento de qualquer papel reivindicativo do sindicalismo. A Igreja também sai de 

campo e não serão mais os padres os protagonistas da fundação e do acompanhamento 

dos sindicatos. O setor mais conservador da Igreja afasta-se e abandona o sindicato ao 

seu destino, porque considera cumprida a sua missão de contraposição às Ligas, uma 

vez que os militares tinham afastado o perigo do comunismo. Justamente nessa época, 

há uma intensificação em massa dos grandes proprietários de terras contra os 



69 
 
trabalhadores rurais. Eles se aproveitaram das limitações sofridas nesse período para 

executar todas as formas de domínio tanto sobre o trabalhador como mão-de-obra 

assalariada quanto sobre o monopólio da terra.  

 Os sindicatos, mesmo sendo mantidos e continuando a ser a única forma legal de 

reivindicação do trabalhador, passaram a se manter ausentes das lutas de classes e das 

lutas por melhores condições assalariadas, tão propagadas antes ao golpe de 1964. Os 

Sindicatos passam a ser apenas órgãos institucionalizados e transformados em máquinas 

assistencialistas, transformados em verdadeiros consultórios odontológicos. As 

verdadeiras necessidades de cada trabalhador foram deixadas à margem de um Estado 

monopolizado pela classe dominante da sociedade. 

 Os dirigentes sindicais nem tomavam conhecimento destes fatos ou não 

intervinham. Como ressalta Tosi (1988): “Os dirigentes sindicais faziam também parte 

da “política” local. O sindicato era considerado como um “curral eleitoral” pelos 

políticos locais, que, não por acaso haviam incentivado a sua fundação” (p. 130). 

 Tosi (1988) ainda fala que: 

 

[...] estes dirigentes sindicais colocados no cargo pelas autoridades 

atuavam mais como funcionários públicos de que como representantes 

de classe. Era uma autoridade a mais no município, junto com o 

prefeito, o vereador, o delegado, o padre. Eram funcionários que 

retiravam uma parte de sua sobrevivência do imposto sindical, 

distribuído pelo Ministério do Trabalho, que se legitimavam frente aos 

trabalhadores pela parcela de assistência médica que geriam, e pelo 

poder de encaminhar a aposentadoria dos velhos. A expansão e 

consolidação do movimento sindical rural neste período foram 

significativas em todo o Brasil e se deu muito em cima destas 

questões, tanto que era difícil para o trabalhador distinguir entre o 

sindicato e o Funrural. (p. 131) 

 

 Bertolazzi (1989) classifica quatro períodos de fundação de sindicatos na 

Paraíba, desde 1962 até 1968: 

 

1) 1962 – 1964, antes do corte: como já foi ressaltado, tratavam-se 

justamente nos chamados “Sindicatos dos Padres” e os chamados 

“Sindicatos das Ligas”; 

2) 1965 – 1970 épocas de trabalho da FETAG – PB: foram fundados 29 

sindicatos e reconhecidos 19 daqueles fundados até março de 64, esses 

sindicatos fundados nessa época eram os chamados “Sindicatos da 

FETAG”; 
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3) 1971 – 1982 período marcado pelo interesse aos benefícios assistenciais 

do FUNRURAL: nesse período registra-se uma grande expansão pela 

região do interior da Paraíba (55% de STRs fundados até 1982); 

4) 1983 – 1988 extensão do sindicalismo até cobrir todos os municípios da 

Paraíba, fundando sindicatos onde antes existiam delegacias. (p. 69-

75) 

 

 O Mapa 03 mostra a espacialização atual dos Sindicatos Rurais na Paraíba 

filiados a Fetag – PB e a CUT – PB; filiados só a FETAG - PB; filiados só a CUT – PB 

ou sem constar com nenhum tipo de filiação a ambas entidades. 
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Mapa 03 – Sindicatos Rurais da Paraíba filiados à FETAG – PB e CUT - PB 
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 Como podemos observar no Mapa 03 a grande maioria dos sindicatos rurais da 

Paraíba são em sua quase totalidade filiados a FETAG – PB e em quantidade menor, 

mas com grande participação, filiados à CUT – PB.  

 Sobre a FETAG – PB, nesses 40 anos de existência, funciona como uma 

instância do Movimento Sindical, com o discurso de representação e reivindicação da 

categoria. Já a Central Única dos Trabalhadores (CUT – PB), foi fundada em 1983 em 

São Bernardo/SP com o objetivo de organizar os trabalhadores, como também 

beneficiar com uma transformação social no país. 

 Falando um pouco sobre a implantação da CUT na Paraíba, Vieira (1986) afirma 

que os ritmos e os problemas enfrentados em sua construção foram produtos da própria 

realidade do estado: 

 

A Paraíba é um Estado nordestino. Um Estado do Polígono das Secas, 

um dos mais pobres do Nordeste, uma das regiões mais pobres do 

mundo. [...] A força de trabalho está espalhada no campo. O eixo 

tradicional da economia paraibana é dado pela agro-indústria 

açucareira. Onde está concentrado, também, um dos segmentos 

fundamentais dos trabalhadores do Estado, os trabalhadores do açúcar. 

Indo mais para o interior, se encontra a pequena propriedade, onde as 

pessoas possuem, em formas várias, pequenos lotes de terra, mas não 

tem condições de sobrevivência, mesmo das mais simples e onde a 

miséria é companheira permanente. [...] Nós temos toda uma estrutura 

agrária que expulsa o homem da terra ou o aprisiona na miséria. [...] 

Os grandes proprietários, donos da vida e da morte do povo paraibano, 

tem consciência muito clara de que o Estado é um instrumento de seu 

poder. (p. 80-81) 

  

 Justamente por conta desse modelo de exploração na Paraíba, os grandes 

proprietários de terras exerceram, e continuam exercendo uma grande influência nos 

poderes públicos do Estado. Reafirmando a lógica do domínio da minoria perante a 

grande maioria. 

 

2.5.3. O Brejo Paraibano e suas particularidades no movimento 

 

 A origem do movimento sindical de trabalhadores rurais no Brejo Paraibano 

ocorreu no período anterior ao golpe de 1964, caracterizado pela interrupção na cena 

política nacional, do movimento das Ligas Camponesas. Tosi (1988) afirma que no 

Brejo esse momento dividiu-se em: 
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[...] três fases marcantes: dois períodos de fundação de sindicatos, um 

na época das Ligas Camponesas, por iniciativa da Igreja e outro no 

começo dos anos 1970, por iniciativa dos políticos locais ou da 

FETAG; e um terceiro período, no começo dos anos 80, de renovação 

do sindicalismo. (p. 110) 

 

 No Brejo, havia participação das Ligas em alguns municípios, como Alagoa 

Grande, Guarabira e Araçagi, mas não com menos importância na discussão camponesa 

do que em outras regiões do estado. Mesmo assim, houve iniciativa de alguns padres e 

dos grandes proprietários do município, como em Alagoa Grande e Areia, em fundações 

de sindicatos, no caso os “Sindicatos dos Padres”. 

 No Quadro 04, recolhe os municípios do Brejo Paraibano que fundaram os 

sindicatos, seu ano de fundação, o fundador e se havia a presença das Ligas 

Camponesas em cada região. Podemos notar, que realmente a maioria dos sindicatos da 

época foram fundados por padres, ocorrendo até de um mesmo padre ter influência na 

fundação de alguns STRs de vários municípios, como o Padre José Fidélis que fundou 

os STRs de Solânea, Arara e Bananeiras. Também podemos constatar que a influência 

das Ligas Camponesas na maioria dos municípios do Brejo seria mais pela própria 

propagação que o movimento causou na região, pois as Ligas instauradas mesmo só 

foram nos municípios de Alagoa Grande, Mari, Sapé e Guarabira. 
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Quadro 04 – Sindicatos de Trabalhadores Rurais fundados no Brejo de 1962 até 1964 

 

 

MUNICÍPIO 

ANO 

FUNDAÇÃO FUNDADOR RELAÇÃO COM AS LIGAS 

Alagoa Grande 1962 Pe. Geraldo com o apoio dos proprietários Sim 

Araruna 1962/1963 Pe. Joaquim Não 

Solânea 1962 Pe. José Fidélis e a "Congregação da Medalha Milagrosa" Não, mas alguns dirigentes eram simpatizantes 

Arara 1963 Pe. José Fidélis e a Congregação Mariana Não 

Bananeiras 1963 Pe. José Fidélis Não  

Areia 1962 Cônego Ruy Vieira com o apoio dos proprietários Não  

Mari 1962 Pe. Cornélio de Farias Havia a maior Liga do país, a de Sapé e Mari 

Pilões 1962 Pe. Albano Não  

Pirpirituba 1962 Pe. Assis Não  

Sapé 1964 Pelo Grupamento de Engenharia do Exército Sim 

Guarabira 1962 Pe. Emiliano de Cristo Sim 

Fonte: Tosi (1988) 

Org. Emmy Lyra Duarte 
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 Os dirigentes desses sindicatos formados nessa época, não adquiriram posturas 

diferentes daqueles em que já vimos, houve apenas algumas exceções, já na fase de 

renovação do sindicalismo na década de 1980. É justamente nessa fase que o 

sindicalismo assume, ou melhor, retoma as lutas e as mobilizações de renovações.  

Reaparecem padres atuando no movimento sindical e os trabalhadores rurais voltam às 

praças públicas reivindicando as mesmas bandeiras de luta, pela Reforma Agrária e 

pelos direitos trabalhistas. 

 Nesse início da década de 1980, o sindicalismo rural assumiu um papel de 

mediador diante dessa nova efervescência que começava a surgir, como afirma Tosi 

(1988): 

 

Este período é caracterizado pela retomada das mobilizações de massa 

e pelo ressurgimento das lutas pela terra e pelo salário e pelo 

aparecimento de novos mediadores: a Pastoral Social “Libertadora” da 

Igreja Católica, e o movimento de renovação sindical. (p. 141) 

 

 Os padres que formavam essa Pastoral Social Libertadora da Igreja Católica não 

eram os mesmos que fizeram parte do processo de fundação dos sindicatos rurais do 

Brejo.  Tratava-se de uma nova geração de padres e agentes de pastoral que passaram 

pela experiência de renovação da Igreja Católica. Aqueles antigos padres que fizeram 

parte das fundações dos STRs da região do Brejo mantiveram-se em uma pastoral 

tradicional, afastada do movimento sindical e dessa nova pastoral renovada da Igreja.
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 Com essa renovação de dirigentes nos sindicatos, muitos tiveram dificuldades 

em trazer para dentro da sua organização os trabalhadores rurais. Muitos vinham com 

aquela imagem fixa de perseguição desde a época de repressão a partir do golpe de 1964 

e principalmente com o massacre com os trabalhadores e lideranças que fizeram parte 

das Ligas.   

 Como lembra Tosi (1988): 

 

A classe dominante conseguiu transmitir a sua própria interpretação, 

ligando indissoluvelmente a palavra “camponês” com o comunismo, 

querer “tomar o que é dos outros”, “desordem e bagunça”. As novas 

lideranças, ao se apresentarem aos trabalhadores, tiveram inclusive 

que marcar diferença com a época das Ligas e se defender da acusação 

de repetir aquela experiência e levar assim os trabalhadores de novo 

para o “couro”. (p. 148) 

 

 As mobilizações do movimento sindical rural da região na década de 1980 

fizeram com que as articulações entre os movimentos do campo e da cidade 

começassem a se desenvolver, e à medida que isso acontece, os trabalhadores do Brejo 

começassem a sair da região.   

 Já sobre essa época, Sousa (1982) ressalta que “não se pode negar a importância 

devida do papel que vem tendo o movimento sindical, que cada dia mais se fortalece, 

lutando para que as leis sejam cumpridas no país e para que se estreitem as ligações 

entre esse movimento no campo, movimento dos agricultores, o urbano e do 

operariado.” O movimento sindical tem como estrutura ideológica uma atuação que se 

coloca enquanto mediação do conflito capital versus trabalho no plano da organização 

do proletariado e como afirma Carvalhal (2000): “ora na contribuição para os 

capitalistas, ora fazendo avançar para a compreensibilidade dos trabalhadores do 

conflito de classes existentes” (p. 01).   

 É justamente a bandeira de luta pelos trabalhadores levantada novamente e o 

trabalho no campo levanta-se com força. Atrelada a ela comparece uma discussão sobre 

a exclusão das mulheres do processo de sindicalização, especificamente, rural e até o 

momento pouco discutido no mundo sindical. Quem são elas? Quais suas dificuldades? 

Em que posição elas são distinguidas em meio a uma sociedade excludente, no que diz 

respeito ao caráter econômico e social? No capítulo seguinte, abordaremos o papel do 

histórico das trabalhadoras rurais sindicalizadas, e faremos uma reflexão sobre a posição 
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da mulher perante uma sociedade já imposta a ela, que a determina inferior ao homem 

em todas as esferas sociais. Além, de retratar a atual realidade dessa mulher 

trabalhadora rural dentro da esfera do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa 

Grande – PB. 
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Capítulo III 

 

 

Uma análise das relações de gênero e classe: o papel 

diferenciado no sindicalismo rural 
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“... não fugimos da luta, e é mais fácil vocês ficarem sabendo que 

 morremos do que fugimos correndo. Vamos conquistar os nossos 

      direitos, se Deus quiser.” Margarida Maria Alves, 

1983. 

 

Diante das contradições ideológicas e práticas do movimento sindical, em sua 

relação movimento x trabalhadores e movimento x Estado, ainda encontraram um 

embate muito importante no que diz respeito à formação e fortalecimento do 

movimento: a questão de gênero. As relações de gênero são produtos e processos 

sociais, que surgem, especificamente no Brasil, atreladas ao seu processo histórico, 

escravista, colonial e patriarcal, o qual irá atribuir idéias e valores e, portanto, papéis 

sociais definidos, desiguais e hierarquizados para homens e para mulheres. Nessa 

formação de idéias e valores sociais do “seu homem” e “sua mulher”, exerceu um 

importante papel sobre a concepção de mundo exercido pela Igreja Católica. 

Dentro dessa concepção ou convenção social, as mulheres tinham tarefas e 

lugares sociais muito claros: a casa e o roçado. E paradoxalmente trabalhando na 

produção era considerada mão-de-obra familiar, auxiliar do marido, uma ajuda não 

remunerada e sem nenhuma participação nas decisões quanto à aplicação do dinheiro 

conseguido.  

São justamente estas questões que pretendemos problematizar durante o 

capítulo. Temos como ponto partida uma discussão do que seja essa diferenciação de 

gênero, qual a sua influência dentro da discussão de classe e seu papel exercido na 

formação do sindicalismo rural. Especificaremos o papel da mulher, não só como 

esposa, mas como trabalhadora e sindicalizada e qual a sua própria visão diante da sua 

condição perante a sociedade. 

 

3.1. O papel do homem e da mulher, do masculino e feminino: um “quebra-

cabeça” de contradições. 

 

Discutir o papel do homem e da mulher é algo maior que compreender as 

diferenciações de gênero nelas existentes. A compreensão desses papéis pré-definidos 

do que é ser homem e o que é ser mulher, parte de uma concepção pré-rotulada e que 
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desenvolve contradições ideológicas. A sociedade, ela parte de um modelo pré-definido 

baseado na dominação dos bens econômicos. Com base na discussão que Friedrich 

Engels faz no seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, a 

mulher torna-se oprimida quando a família se constitui monogâmica. Foi o primeiro 

passo para o processo de repressão do sexo masculino com o feminino. Coincidiu 

justamente com um período em que a acumulação do capital e dos bens tornou-se ponto 

crucial, já que começava a entrar em questão a herança de pais para filhos.  

 Engels (2002) sobre isso ressalta que:  

A monogamia não aparece na história, portanto, absolutamente, como 

uma reconciliação entre o homem e a mulher e, menos ainda, como a 

forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a 

forma de escravidão de um sexo pelo o outro, como proclamação de 

um conflito entre os sexos. (p. 67) 

 

 Engels (2002) ainda fala que foi a partir da família monogâmica, que passa a 

existir a primeira forma de família que não se baseava em condições naturais, mas em 

condições econômicas, e concretamente no triunfo da propriedade privada sobre a 

propriedade comum primitiva, originada espontaneamente. Nessa posição sobre a 

família monogâmica ter sido o início de tudo para a repressão do gênero feminino, 

Guterres (2001) lembra bem que: 

 

A opressão da mulher esteve freqüentemente sacramentada por leis e 

pela conformação da família patriarcal e monogâmica, justificada em 

lei é uma das mais importantes formas de controle sobre a mulher. A 

família é o pátrio poder, onde o homem exerce sua tarefa de chefe da 

família e a mulher cumpre o rito diário da efetivação de seu papel de 

submissão, simbolizando uma estrutura de opressão e controle. (p. 19)  

 

 Para Engels (2002): 

 

[...] o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história 

coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a 

mulher na monogamia; e a primeira opressão de classes, com a 

opressão do sexo feminino pelo masculino. A monogamia foi um 

grande processo histórico, mas, ao mesmo tempo, iniciou, juntamente 

com a escravidão e as riquezas privadas, aquele período, que dura até 

nossos dias, no qual o progresso é simultaneamente um retrocesso 

relativo, e o bem-estar e o desenvolvimento de uns se verificam a 

custa da dor e da repressão de outros. É a forma celular da sociedade 

civilizada, na qual já podemos estudar a natureza das contradições e 
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dos antagonismos que atingem seu pleno desenvolvimento nessa 

sociedade. (p. 68) 

 

 A opressão de um gênero sobre o outro, não é algo natural, mas imposto por uma 

sociedade formada a partir da privatização dos bens e do monopólio desses bens por um 

grupo pequeno de homens, já que a mulher como detentora do poder de reprodução tem 

em suas condições naturais, uma forma mais fácil e clara de domínio desses bens, se 

tornando algo herdado para as suas futuras gerações. Para Engels (2002), como forma 

de monopolizar esse poder natural que a mulher exerce com a reprodução, a forma mais 

clara e mais fácil de dominá-la seria constituído uma sociedade monogâmica, que teria 

como objetivo o homem detentor do poder no centro da família, e conseqüentemente a 

mulher tornar-se-ia sua propriedade. Foi a partir disso, como próprio autor ressalta: 

 

A abolição do direito materno foi à grande derrota do sexo feminino. 

O homem assumiu também o timão da casa; a mulher foi submetida, 

domesticada, feita escrava de seu prazer e um simples instrumento de 

reprodução. Esta degradada condição da mulher, tal como se 

manifestou, sobretudo entre os gregos dos tempos heróicos, e mais 

ainda nos tempos clássicos, foi gradativamente retocada e 

dissimulada, ou mesmo suavizada em alguns lugares, mas de maneira 

alguma suprimida (p. 66). 

 

 Dentro desta lógica de opressão e escravidão diante a figura masculina, que se 

formou uma sociedade onde a representação da mulher é a fragilidade, ocupando um 

lugar subalterno. A delicadeza e/ou a fragilidade estava relacionada como o fato da 

reprodução e com a exploração do trabalho que é a centralidade da sociedade capitalista 

a condições físicas, e como são colocadas como ponto principal na valorização que cada 

gênero exerce em meio ao mundo do trabalho em construção.  

 Como ressalta Toledo (2008): 

 

Com a exploração do trabalho, as características fisiológicas da 

mulher passaram a ser utilizadas contra ela. As diferenças naturais 

entre homens e mulheres em relação à potência física foram 

transferidas para todos os outros âmbitos da vida humana. A 

sociedade burguesa, mesmo onde se desenvolveu processos de 

trabalho nos qual o que importa não é a força física, manteve a 

diferença entre homens e mulheres para manter marginalizada a 

mulher. (p. 16) 
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 A condição subalterna imposta à mulher passa de meras diferenças naturais para 

culturais, torna-se produto ideológico da sociedade de classes capitalista. Como ressalta 

Toledo (2008): “A opressão da mulher, portanto, não seria algo natural, mas 

determinado pela localização da mulher e do homem no sistema de produção e 

reprodução de sociedades determinadas.” (p. 31) Ainda sobre isso, Franco (2004) 

ressalta que: 

 

[...] a opressão refere-se a fenômenos estruturais que imobilizam ou 

diminuem uma classe ou grupo social. Neste sentido o sexismo, junto 

ao racismo, enquanto doutrinas que sustentam a superioridade de um 

grupo sobre o outro, constituem os meios adequados para dividir a 

classe trabalhadora e legitimar a super exploração e marginalização de 

parte de seus membros. (p. 110) 

 

 A autora ainda afirma que essa opressão de gênero “é uma das principais 

expressões das formas de opressão estruturais da nossa sociedade, cuja superação 

perpassa mera distribuição de privilégios para a inserção de uma minoria” (p. 110). 

Nesse sentido afirma define-se como parte de um grupo de sujeitos exclusos da 

sociedade “imperialista cultural”. (p. 110) Como negros, idosos, classe de trabalhadores, 

etc.  

 Toledo (2008) ainda afirma que: 

 

A origem da opressão da mulher está, portanto, ligada às 

transformações ocorridas nas relações humanas desde as primeiras 

sociedades que se conhece. As descobertas antropológicas permitem 

afirmar que a mulher não nasceu oprimida, mas passou a sê-lo devido 

a inúmeros fatores, dentre os quais os decisivos foram às relações 

econômicas, que depois determinaram toda a superestrutura ideológica 

de sustentação dessa opressão: as crenças, os valores, os costumes, a 

cultura em geral. Em especial, a opressão da mulher está vinculada à 

existência da propriedade privada dos meios de produção, e apenas 

poderá ser superada com uma mudança total na infra-estrutura das 

sociedades assentadas nesse tipo de relação. (p. 33) 

 

  É a partir da inserção da mulher ao mercado de trabalho que associamos esse 

processo de opressão, característico do capitalismo, a exploração do trabalhador. A 

mulher torna-se forçada a assumir mais um papel em meio à sociedade: o de 

trabalhadora assalariada. Isso produz um acúmulo de tarefas demandadas socialmente 

como: a de esposa do lar, à mãe reprodutora e subalterna ao marido. Ainda exercendo as 

mesmas funções que os homens no ambiente de trabalho. Continuando a existir a 
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opressão de gênero, sob as mesmas justificativas que diminuem à mulher no ambiente 

familiar: suas condições biológicas. 

 Sobre a inserção da mulher no mundo do trabalho como assalariada, Guterres 

(2001) afirma que: 

 

Embora, atualmente muitas famílias estejam sendo “chefiadas” por 

mulheres, a lógica patriarcal ainda parece bastante presente na divisão 

das tarefas. A mulher ainda é responsável pelo cuidado da casa e dos 

filhos, mesmo que cumpra uma longa jornada de trabalho “fora de 

casa”. A família patriarcal consagra a dupla jornada de trabalho. 

Neste sentido, permanece a dicotomia entre trabalho produtivo e 

trabalho reprodutivo. (p. 19) 

 

 3.2. Mulher e trabalhadora: seu duplo papel na sociedade 

  

 Com o desenvolvimento da sociedade capitalista, passa a existir a diferenciação 

de classes perante a condição de gênero: a mulher burguesa, aquela oprimida pela sua 

condição social/ cultural inferior ao homem imposta em seu ambiente familiar, e social 

a mulher proletária ou trabalhadora, aquela que além de ser oprimida por sua condição 

de gênero passa a ser explorada como trabalhadora, portanto é duplamente oprimida, 

pois além de ter que lidar com sua condição subalterna no contexto da família 

tradicional e na vida social com essa opressão, passa a ter que lidar no ambiente de 

trabalho.  

 Como ressalta Toledo (2008): 

 

A ideologia burguesa de amor maternal mostrou toda a sua hipocrisia 

ao ser imposta para as mulheres de todas as classes sociais, mas só 

vale de fato para a mulher burguesa, que tinha condições materiais e 

espirituais para ser mãe. As mulheres que não eram da burguesia 

foram confiscadas pelo capital e transformadas em força de trabalho. 

E junto com os seus filhos! (p. 37) 

 

 Essa inserção da mulher no mundo do trabalho se acentuou de forma clara 

durante a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, uma época em que se fez 

necessário a participação das mulheres e inclusive dos filhos pela aceleração da 

produção, necessitando assim de mais mão-de-obra e uma mão-de-obra classificada 

como desqualificada, justificando com isso as péssimas condições de trabalho das 

mulheres e seus salários baixos em relação ao dos homens, sempre justificada que o 
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trabalho exercido nas fábricas pelas mulheres não necessitava de força física e mental, 

qualificações essas que eram colocadas como diferenciações entre os papéis exercidos 

entre os homens e as mulheres.  

 Sobre essa época, Guterres (2001) afirma que: 

 

A difusão do trabalho fabril não se limitou à produção de mercadorias, 

introduziu também uma nova lógica de vida. A produção acelerada, 

baseada no tempo cronometrado, criou uma nova mentalidade e 

consolidou uma sociedade organizada pelos padrões produtivos da 

época. A incorporação da mulher à indústria aproximou-a dos 

homens, embora contraditoriamente, a opressão feminina 

permanecesse presente. Tal aproximação era insuficiente, pois mesmo 

na fábrica ou em casa, homens e mulheres não estavam em igualdade 

de condições. (p. 26) 

 

 Assim, mesmo com essa inserção a dupla jornada de trabalho: em casa e na 

fábrica, elas passam a enxergar uma abertura diante de sua condição de gênero imposta 

pela sociedade patriarcal. Já que para se ter uma posição privilegiada na sociedade era 

necessária ser detentora das riquezas materiais, quando ela passa a condição de 

trabalhadora, a mulher se iguala ao mesmo lugar que o homem exerce na sociedade 

capitalista, já que ela passa a função de produtora de mercadorias. Guterres (2001) 

afirma que: 

 

Nas sociedades capitalistas, porém, a força de trabalho familiar 

permanece em menor escala. Neste caso, os espaços produtivos se 

separam,fazendo surgir um local de trabalho produtivo e outro 

reprodutivo. Esta separação criou uma realidade bastante controversa 

para a mulher, na medida em que na família patriarcal o homem se 

desloca para o trabalho a fim de manter o sustento da família. Numa 

sociedade extremamente voltada para os ganhos e para o consumo, 

tem o poder quem garante a subsistência dos membros familiares. (p. 

31) 

 

 Com isso, a partir da inserção da mulher no mundo do trabalho, Toledo (2008) 

afirma que: “O trabalho fora de casa, significou o início de sua libertação, já que 

unificou a mulher à classe operária e lhe deu assim, as ferramentas para lutar contra o 

capital e por sua emancipação.” (p. 39). 

 A mulher, a partir desse momento, passa a exercer o papel que o capital impõe: a 

de reproduzir-se continuamente. É fácil para o capital exercer essa força, já que com a 

inserção da mulher como mão-de-obra, a exploração de trabalho não se limita apenas à 
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força masculina. O capitalista escolhe quem ele quer como detentor dessa reprodução, 

delimitando qual mão-de-obra é a mais coerente com os seus interesses lucrativos. O 

excedente de trabalhadores aumenta e por conseqüência a disputa entre mulheres e 

homens por um emprego também.  

 Sobre isso Toledo (2008) lembra que: 

 

[...] do que se aproveita o capital é, sobretudo, da abundância de mão-

de-obra disponível. Essa relação é que determina como, quando e em 

que grau o empregador dá preferência a uma força de trabalho que 

seja submissa, independente do sexo. Isso tem a ver também com a 

correlação de forças entre as classes num determinado momento, que 

vai determinar se a força de trabalho está disposta a aceitar ou rejeitar 

o grau de exploração que é imposto. Esse é o determinante nas 

relações de produção, não as questões relativas às diferenças sexuais e 

de gênero. Em momentos de crise, o capital apela para o que de mais 

desqualificado existe na força de trabalho, porque o que tem a oferecer 

é um trabalho repetitivo, sem qualificação alguma, e precisa baixar o 

preço da mão-de-obra para compensar o que tem de retorno. A partir 

dessa situação concreta surgem os estereótipos de gênero ou se 

aproveitam os estereótipos já existentes. (p. 45-46) 

 

 Assim, os capitalistas optam pela mão-de-obra menos qualificada, já que o custo 

do seu trabalho é menor e o poder de produção é o mesmo. Para o capital a mão-de-obra 

feminina tem mais vantagens, já que ela também ao capitalista quando continua 

exercendo sua função reprodutora, mantendo seu papel de esposa e mãe, mantendo as 

condições de organização e sobrevivência da família. Sobre esse contexto sobre as 

atividades colocadas como funções específicas das mulheres, Souza-Lobo (1991) 

afirma: “O trabalho doméstico faz parte da condição de mulher.” (p. 75) Isentando-a da 

divisão das tarefas com o homem ou os filhos, facilitando essa exploração dupla por 

parte do capital. 

 Ainda ressaltando esse papel exercido pela mulher na manutenção da família, 

Toledo (2008) explica: 

 

Do salário pago pelo capitalista para que a força de trabalho se 

reproduza, desconta-se o trabalho doméstico, aquele realizado no seio 

da própria família, em especial pela mulher, e pelo qual o capitalista 

não desembolsa nada. No lar, o trabalhador se alimenta, descansa e 

repõe suas energias para continuar trabalhando para o capitalista. Se o 

salário é o necessário para a sobrevivência do trabalhador, ou seja, 

para a reprodução da força de trabalho, o trabalho doméstico deveria 

fazer parte desse cálculo, e, no entanto, não o faz. O capitalista 

explora a separação entre o processo de produção de mercadorias e o 
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processo de reprodução da força de trabalho para, dessa forma, 

incrementar a extração da mais-valia. (p. 51) 

 

 O capitalismo utiliza-se da reprodução social a própria família e a mulher como 

detentora da organização existente dentro desse ambiente familiar, assume sua condição 

dupla de exploração pelo capital através do seu papel exercido na produção de 

mercadorias e na reprodução familiar. Nesse viés de discussão em cima da dupla 

jornada da mulher e do valor que essa jornada lhe impõe, Toledo (2008) ainda lembra 

que: 

 

O trabalho doméstico, embora seja parte do capitalismo, ocorre fora 

das relações capitalistas de produção e não produz mercadorias. [...] 

grande parte dessas mercadorias são produzidas fora do seio da 

família, mas a família de trabalhadores continua produzindo valores 

de uso que fazem parte substancial da cesta de consumo familiar e têm 

relação direta com a reprodução da força de trabalho. (p. 53) 

 

 Sobre isso Carvalhal (2003) afirma que: 

 

[...] é por meio das relações de trabalho que se dá a mediação do 

homem com a natureza e esse processo se torna alienado quando 

ocorre na sociedade capitalista. [...] no caso das mulheres 

trabalhadoras, ocorre uma dupla exploração, a de trabalhadora e a de 

provedora da força-de-trabalho. [...] a mulher se sobrecarrega com a 

dupla de jornada de trabalho, na medida em que as funções 

determinadas pela divisão sexual do trabalho, com sua inserção no 

mercado de trabalho, não são redivididas. (p. 72) 

 

 A partir dessa discussão, tentaremos compreender o processo de formação por 

parte das trabalhadoras rurais para o seu despertar sobre sua condição de gênero e classe 

em meio ao ambiente sindical, como elas passam a usar como arma um espaço com 

características desde a sua fundação, tão masculinas que é o sindicalismo. 

 

 3.3. A especificidade da mulher trabalhadora rural e sindicalizada 

 

No Brasil da década de 1970, com o sindicalismo rural sendo mais 

assistencialista, uma conseqüência da transformação que o Golpe Militar de 1964 trouxe 

para o movimento, propiciou uma maior abertura para a participação feminina. 

Tornando possível o aparecimento das mulheres no meio sindical e o início do papel da 
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mulher não apenas mais como esposa e mãe, mas como figura de importância na luta 

travada contra a máquina do Estado e do capitalismo, como sindicalizada e trabalhadora 

rural.  

Inicialmente, as mulheres tiveram aberturas em questões colocadas como 

específicas, como afirma Abreu e Lima (2006): 

 

[...] as questões que estão sendo colocadas para as mulheres seguem, 

de certa forma, um padrão, no sentido do que sejam lutas dentro da 

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

questionarem os preços e, por decorrência, a política econômica 

adotada pelo regime militar; ao buscarem o paradeiro de familiares e 

questionarem a ditadura, organizando o movimento de Anistia, elas 

são toleradas, pois sua ação encontra-se dentro dos parâmetros 

esperados. (p. 109)  

 

 Até porque, mesmo com algumas conquistas que as mulheres não só no Brasil, 

mas no mundo todo, conseguiram através do movimento sufragista ocorrido entre o 

século XIX e o início do século XX, com o objetivo de reconquista do direito ao voto, 

que no Brasil só foi conseguido durante o governo de Getúlio Vargas em 1932. Essa foi 

uma grande vitória por parte das mulheres, pois elas conseguiram voltar à cena política. 

Com isso, as mulheres conquistaram mais um espaço, mas começavam a enfrentar mais 

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

lar para o ambiente de luta, o ambiente do sindicato.  

 Como Toledo (2008) lembra bem: 

 

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

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

mulher. Esse problema, que só colaborou para dividir os trabalhadores 

e manter as mulheres afastadas das lutas, até hoje permanece, mas 

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

organizações sindicais. (p. 93) 

 

 No caso das mulheres trabalhadoras rurais, além de ter que enfrentar a opressão 

de gênero, elas tem que enfrentar a discriminação também de classe, enfrentando a 

desigualdade e a pobreza, características principais no meio rural brasileiro.  
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 Com sua inserção à militância, a sua conscientização de classe, Carvalhal (2003) 

ressalta que: 

 

[...] a mulher ao realizar a tripla jornada de trabalho, pode ao mesmo 

tempo entender a importância de seu papel para a estruturação do 

sistema de metabolismo social e a partir da ocupação do sindicato, 

tornar possível o soltar escalas. Ou seja, o papel da mulher, 

juntamente com o papel da manutenção da forma de família nessa 

sociedade é de essencial importância para a estruturação desse 

sistema, no momento em que o trabalho da mulher dentro da família é 

sem custos para o capital. Além do fato das mulheres estarem 

atarefadas com suas atribuições domésticas, aumentando sua alienação 

enquanto gênero e ao se inserir no mercado de trabalho, se aliena 

também como integrante de uma classe social dominada. (p. 85) 

 

 Como foi visto no primeiro capítulo, no âmbito do STR Alagoa Grande, 

pudemos analisar que para a mulher, o primeiro problema a ser enfrentado é diante de si 

mesma e de tentar compreender sua condição real de trabalhadora rural e sua 

participação efetiva na economia da família; depois na sua condição de militante, já que 

é difícil a compreensão por parte delas, o de entender o por que que elas também são 

figuras importantes nesse processo de luta pela terra e luta por melhores condições de 

vida no campo; e, no processo de afirmação no seu papel de esposa e mãe, já que ela 

passa a ser muito questionada e reprimida na própria esfera familiar pelo marido. Sobre 

essa dificuldade em posicionar-se diante da sua condição de classe, Carvalhal (2004) 

ressalta que faz parte da alienação imposta à mulher trabalhadora pelo capital: 

 

[...] as trabalhadoras são alienadas de sua condição de trabalhadora, 

reprodutora e mantenedora da reprodução da espécie, e que para isso 

necessita de apoio para suas necessidades de mães-trabalhadoras. O 

capital se apropria dessa condição, na medida em que não apóia esse 

processo de reprodução e também não facilita que o mesmo aconteça. 

Ao contrário, faz com que as funções inerentes à mulher sejam por ela 

individualmente resolvidas, o que acaba gerando certa concorrência 

entra as próprias mulheres, na sua luta diária para cumprir a dupla e 

tripla jornada de trabalho. (p. 106) 

 

 

 Essa condição de alienação é uma conseqüência do processo de relações de 

trabalho e a hierarquização das diversas categorias, provocando a alienação como um 

todo dos trabalhadores. A autora ainda afirma, a partir de uma discussão feita por Marx 

em A ideologia Alemã sobre esse processo de alienação da classe trabalhadora, que: 
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[...] se dá no momento em que o trabalhador é habilitado a existir 

primeiro como trabalhador e depois como sujeito físico, e para 

manter-se como ser físico, é preciso que se mantenha como 

trabalhador caso contrário será marginalizado. Porém, esses 

trabalhadores além de se tornarem alienados do fruto do seu trabalho, 

os produtos, tornam-se alienados de sua espécie. Assim o 

reconhecimento de um trabalhador em outro fica comprometido 

também, na medida em que o trabalho inverte a relação de consciência 

de sua atividade, tornando um meio para sua subsistência. (p. 106) 

 

 Justamente por isso que a primeira dificuldade enfrentada pelas mulheres para se 

inserir na militância, principalmente as casadas ou que moram junto aos seus 

companheiros, como afirma Franco (2004) também está a partir das “responsabilidades 

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

83) Além dessa rotina de ocupações, a mulher ela se reprime naturalmente, por isso a 

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

(2003): “[...] ainda não se tornaram sensíveis em relação à questão da mulher.” (p. 79) E 

isso é uma conseqüência do próprio ambiente político e repressor do sindicato, como 

Carvalhal (2003) afirma: “[...] não é considerado um lugar de mulher e sendo assim, 

muitas internalizam isso e pensam que não cabe a elas entender o funcionamento desse 

meio.” (p. 79) 

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

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

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

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

 

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

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

capitalista. Dessa forma, são educadamente orientadas para servir e 

cuidar. (p. 103) 

 

 Sobre isso, algumas lideranças dentro do movimento sindical, falam que é 

preciso que a mulher entenda que o seu papel de esposa e mãe irá independer do seu 

papel na consciência de classe e de luta. Como ressalta uma das trabalhadoras 

entrevistadas: 

 

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

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

ingressar para chegar a esse ponto, conhecendo seus valores e 

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

Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Fetag – PB. Alagoa 

Grande, dezembro de 2008). 

 

 Para Carvalhal (2003) afirma que “o lugar da mulher é pregado pela classe 

dominante como sendo a casa, o meio privado.” (p. 80), ressaltando mais ainda sua 

exclusão do ambiente político e sindical. Sobre a dificuldade das mulheres trabalhadoras 

em se inserirem no meio sindical, Carvalhal (2003) afirma que: 

 

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

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

trabalho e na sobrecarga que têm quando não conseguem afastamento 

integral do trabalho assalariado para se dedicarem ao sindicato. 

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

pode ser uma forma de potenciar sua emancipação, ou seja, o fato de 

haver uma terceira jornada de trabalho para as mulheres possibilita a 

convivência com o mundo sindical, o que tendencionalmente poderia 

desencadear em uma visão mais politizada do mundo e das condições 

de trabalho exercidas. (p. 81)  

 

 Mas, é justamente nessa tripla jornada composta pela família, o trabalho e a 

militância que as mulheres trabalhadoras constroem mecanismos para compreender seu 

papel como trabalhadoras e reconhecem seus direitos através, como Carvalhal (2003) 

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

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

família para o trabalho.” (p. 82). 

 Para Franco (2002), no cotidiano das mulheres trabalhadoras, acampadas, 

assentadas ou/e militantes de movimentos sociais rurais no processo de luta pela terra, 

essa opressão está presente: 

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

trabalhadoras rurais despossuídos dos meios de produção dos meios 

de produção e desnecessários para um sistema econômico e social que 

coisifica as relações humanas, mercatilizando-as. [...] Focando as 

mulheres trabalhadoras, é importante que estas se enfrentam com 

opressões diferenciadas às dos seus companheiros. A opressão de 

gênero dificulta, e muito comumente impossibilita a plena 

participação das trabalhadoras, na vida pública e política dos 

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

 

 É por isso, que muitas mulheres trabalhadoras a partir do momento em que 

entendem seu papel como trabalhadoras rurais e compreendem sua posição como 
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sujeitos políticos, conseguem se posicionar perante sua condição também de gênero. 

Uma das primeiras formas para a compreensão do seu papel de classe e gênero começa 

na organização de movimentos específicos dentro da esfera pública da luta de classes.  

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

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

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

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

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

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

subordinação e com a fixidez de uma condição antes tida como destino. (p. 346-347) 

 Com isso, como continua afirmando Mota (2006):  

 

Nessa identidade de mulher trabalhadora rural se articula classe, 

gênero e lugar, formando uma sobreposição de representações 

apoiadas em conjuntos diferenciados de relações sociais, e cuja 

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

  

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

se organizar politicamente, já que o lugar é como Carvalhal (2003) mesmo ressalta: 

“[...] fruto da luta de classes, onde se territorializa as relações da classe dominante, onde 

o poder define o ordenamento territorial, associado à grandeza escalar do capital [...].” 

(p. 80). 

 Um dos primeiros vínculos das mulheres com o meio político deu-se justamente 

através do sindicalismo. Como já foi dito anteriormente, no Brasil a primeira 

manifestação por parte das mulheres se deu justamente com o movimento sufragista, um 

movimento de cunho cidadão e não de consciência de classe e gênero. Paralelamente a 

esse movimento, ocorriam as lutas das mulheres operárias, de orientação anarquista, 

enfrentando questões em cima da exploração da força de trabalho feminina. A partir daí, 

já na década de 1970, o movimento já rotulado como específico de mulheres, era 

misturado em uma luta de gênero e feminismo. 

 Sobre isso, Souza-Lobo (1991) afirma que o papel político das mulheres é 

associado aos valores da paz, da anistia, no pós-guerra. Nos femininos dos anos 70 essas 

vertentes são visíveis e se associam às práticas dos grupos de esquerda, sobreviventes 

da repressão do início da década. Os primeiros grupos feministas, na sua maioria, 
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tentam articular questões de gênero e de classe, se defrontando freqüentemente com as 

objeções da esquerda ortodoxa que identifica as feministas burguesas, reivindicando 

mulheres femininas e rejeitando certos temas como a violência, o aborto, a 

contracepção, a sexualidade, porque supostamente não interessam às mulheres das 

classes populares. Assim será preciso articular sexualidade, creche e liberdade 

democrática às chamadas lutas gerais e às lutas específicas. (p. 224-225) 

 As primeiras organizações políticas ocorreram a partir de 1982, como relata 

Souza-Lobo (1991):  

 

[...] foram criados o Conselho da Condição Feminina em São Paulo e 

posteriormente o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em 

seguida, surgiram outros Conselhos da Condição Feminina. 

Finalmente, Comissões de Mulheres são formados nos sindicatos e 

partidos políticos. (p. 272)  

  

 A partir daí, o número de representações de mulheres começa a “engatinhar”. No 

meio sindical, essa conscientização de classe e gênero ocorreram através dos primeiros 

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

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

trabalho sem que isso prejudicasse sua saúde.  

 A primeira mobilização real de organização de mulheres veio justamente em 

1986, como já foi ressaltado anteriormente, em um Congresso promovido pela 

CONCLAT, que fundaria a CGT (Central Geral dos Trabalhadores). Realizou-se nessa 

oportunidade o 1° Congresso Nacional da Mulher Trabalhadora Rural que contou com a 

participação de 714 entidades. No III CONCUT, começam a se desenvolver políticas de 

apoio trabalhistas às mulheres e a CNMT apresenta questões como à garantia de 

igualdade de acesso ao emprego, garantia à maternidade, creche para as crianças e saúde 

da mulher no local do trabalho. Em 1991, no IV CONCUT é que é aprofundada a 

discussão sobre as cotas de participação das mulheres nas instâncias de direção. 
18

 

 Essa política de cotas partiu como um incentivo as próprias mulheres de se 

inserirem não mais só no ambiente sindical, numa posição a margem do homem, que foi 

e ainda é até hoje a maior problemática do gênero e, de “forçar” uma abertura nas 

posições de representações dentro dos sindicatos. Pois, mesmo concordando que as 

                                                           

Informações extraídas de CARVALHAL, T. B. Gênero e classe nos sindicatos. Presidente Prudente: 

Edições Centelha, 2004, p. 84. 
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questões femininas devem fazer parte do âmbito do sindicato, os homens que dominam 

essa esfera vêm como uma discussão a parte, diferenciada aos objetivos reais do 

sindicalismo. Isso dificulta muito a participação e até mesmo a vontade das próprias 

mulheres se inserirem nesse espaço, sempre enfocado como tipicamente masculino. 

 Como ressalta muito bem Mota (2006): 

 

A política de cotas que vem sendo adotada no movimento sindical de 

trabalhadores rurais é um indicativo da estruturação de uma nova 

ordem de definição das posições de homens e mulheres na estrutura 

sindical, dando conta da instituição de um lugar feminino.” (p. 349). 

 

 Mesmo com todos esses avanços no mundo sindical, no que diz respeito ao 

sindicalismo rural, essa conscientização do seu papel de mulher e trabalhadora ainda é 

muito atrasado. No meio rural, a ignorância por parte dos homens e das próprias 

mulheres, dificultam a compreensão de classe e gênero. Atualmente, como foi analisado 

no primeiro capítulo a partir das mulheres trabalhadoras sindicalizadas, é elas apenas 

usam o vínculo do sindicato como meio de conseguir os benefícios que o governo 

oferece como bolsa-família, bolsa-auxílio, aposentadoria, etc.  

 Como afirma bem Carvalhal (2004):  

 

[...] o sindicato tem-se voltado preferencialmente para as questões 

salariais, além das questões de cunho assistencialista como os 

convênios adotados com médicos e advogados, deixando as questões 

da participação da mulher nos sindicatos como questões secundárias. 

(p. 65) 

 

 O sindicato rural é transformado em apenas um espaço de soluções burocráticas, 

já que a forma em que a mulher e o homem têm em provar sua condição de trabalhador 

rural é através da filiação ao sindicato. É possível notar essa posição da mulher no 

ambiente sindical rural hoje, através dos próprios discursos delas ao serem questionadas 

o por que de se filiar ao sindicato: 

 

[...] Eu sempre paguei meu sindicato, só pra vê se quando chegasse no 

tempo de eu me aposentar eu conseguiria. (Entrevista com uma 

trabalhadora filiada ao STR Alagoa Grande-PB. Alagoa Grande, 

março de 2009) 
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 O próprio sindicato não incentiva o movimento de mulheres, isso foi algo 

comprovado dentro do próprio STR Alagoa Grande. O enfoque para essa discussão da 

mulher e sua posição subalterna ao homem, é uma luta que continua sendo vista em 

muitos sindicatos rurais, como algo particular ao gênero feminino, por isso a falta de 

interesse por parte dos dirigentes em continuar incentivo os movimentos de mulheres. 

Na própria fala do atual presidente do STR Alagoa Grande, já relatada no primeiro 

capítulo, ele justifica a paralisação do movimento dentro do sindicato por falta de 

interesse das próprias mulheres trabalhadoras e militantes desses movimentos e enfoca 

que eles priorizaram a organização financeira e administrativa do sindicato. Assim, 

podemos afirmar que o interesse de conscientização da sua condição de gênero e classe 

trabalhadora dentro do sindicato depende de si mesma, da iniciativa das próprias 

mulheres, numa contínua luta emancipatória dentro e fora do sindicato. 

 Por isso, que as mulheres trabalhadoras rurais, a partir dessa facilidade atual de 

se filia, já que o sindicato atua como seu representante e intermediador com o Estado e 

acesso aos seus direitos, para continuar exprimindo-se como gente, trabalhadora e 

mulher de valor que pode falar sair de casa, reivindicar e se experimentar sem medo de 

ser mulher. Não podem se acomodar e deixar a oportunidade de luta e, de conquistar 

ainda mais seu espaço nesse ambiente, mesmo com tantos avanços, específicos de 

homens. Deixar para trás essa visão masculina, que a própria mulher assume quando se 

insere como sindicalizada ou mesmo representação dentro sindicato. Como ressalta 

Carvalhal (1999): “[...] as mulheres de forma geral e mesmo no sindicato assumem 

realmente essa postura masculina e machista e acham que, o espaço sindical e político é 

o espaço de homens.” (p. 01) 

 Com um histórico de lutas, de um processo de conscientização de classe e de 

gênero, é que fica o questionamento: Por que, diante de tantos movimentos de mulheres, 

de tantos avanços políticos como a própria política de cotas, as mulheres nos sindicatos 

rurais não despertam mais para sua condição de trabalhadora e mulher em meio ao 

mundo sindical? 

 Além do próprio sindicato rural, que tem impregnado o machismo, mesmo que 

mascarado, pois os homens dão uma abertura às mulheres sempre em postos abaixo as 

suas posições, os benefícios do Estado proporcionados através da filiação nos 

sindicatos, são vistas como grandes conquistas e muitas vezes, suficientes. Como se a 

problemática de gênero dentro do ambiente sindical rural se relacionam apenas a 
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questões assistencialistas e não mais a condição de mulher e trabalhadora perante a 

sociedade. 

 É justamente essa discussão, que nos chamou a atenção no processo de 

sindicalização feminina no STR Alagoa Grande. 

 

 3.4. Sindicalização feminina em Alagoa Grande 

 

Os movimentos de mulheres tiveram como seu marco inicial o fim do século 

XIX e início do século XX, sobre isso Ferreira (2006) identifica três grandes ondas do 

movimento feminista no Brasil. Simultaneamente ao movimento pela reivindicação ao 

voto, os primeiro passos ao movimento feminista no Brasil no século XIX, magistério 

iria se transformar em trabalho de mulher, com a construção de escolas normais, e o 

sentido que impregnava na sociedade, era de que o magistério passava a ser encarado 

como extensão da maternidade. Então, no início do século XX, a partir das idéias de 

Nísia Floresta
19

 e da chamada feminização do magistério, formavam-se professoras 

primárias em série, algo que simbolizava um status da representação da mulher pública. 

A partir daí, inicia-se a reflexão pelo acesso à educação em todos os níveis, já que elas 

só conseguiam ir além quando detinham um alto status social e apoio familiar para 

concluir os estudos na Europa, e em seguida, a luta pelo direito ao voto. Contudo, fora 

dessas instituições
20

, existia o movimento feminista anarquista, que, nesse contexto, 

simbolizava as correntes contestatórias e já colocava, na pauta do feminismo, a 

discussão da opressão sexual à qual as mulheres e homens estavam submetidos.  Já, na 

segunda onda do movimento feminista no Brasil, eclode, na década de 1960, o chamado 

novo feminismo. É quando passa a ser abordada uma revolução de contestação, 

inclusive no campo sexual, demarcada pela descoberta da pílula anticoncepcional. O 

movimento feminista, nos anos de 1980, que então se dividia de forma mais 

contundente entre o feminismo liberal e o feminismo socialista, passa a refletir mais 

                                                           

19
Nísia Floresta foi uma educadora, escritora e poetisa brasileira, além de uma das maiores representantes 

do movimento feminista no Brasil no século XIX. 
20

Essas instituições eram baseadas nos diferentes viés de luta das mulheres, como exemplos temos: a 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (1922), a União Feminina de Mulheres Universitárias 

(1929), a Cruzada Feminista Brasileira (1931), a Obra de Fraternidade da Mulher Brasileira (1934) e a 

União Feminina do Brasil (1935).  
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quanto à própria organização interna e diverge sobre quais concepções de 

enfrentamento deverão se dar na luta contra o patriarcalismo
21

. (p. 27-30) 

 É justamente nessas discussões em torno da mulher como figura oprimida na 

sociedade perante o homem, que começam a surgir também os movimentos 

considerados socialistas e de ideais considerados comunistas, que surge para despertar 

que além da luta pelo fim da opressão feminina, a compreensão da exploração da 

mulher no mundo do trabalho. Além de oprimida, a mulher é explorada não só pela 

própria condição que o capital impõe ao trabalhador, mas pela sua condição de estar 

sempre subalterna a condição do homem. A mulher se torna duplamente explorada e 

oprimida: em casa e no trabalho. 

 Com isso, vamos tentar entender como se deu a organização do movimento de 

mulheres em Alagoa Grande e como e por que mulheres como Margarida, Penha, entre 

outras, inseriram-se no mundo sindical, não só como sindicalizadas, mas como 

representantes na luta por essa dupla exploração.  

As comissões e coletivos de mulheres dentro dos sindicatos surgem a partir da 

renovação do sindicalismo na década de 1970, que vai a combater o sindicalismo 

nascido na década de 1930, no governo de Getúlio Vargas. Esse sindicalismo 

caracteriza-se por estar atrelado ao Estado, conhecido como sindicalismo pelego. A 

partir desse momento só o sindicalismo, como o movimento de mulheres, passam a ter 

um caráter reivindicativo, transgressor e radical. No caso do movimento de mulheres 

principalmente sobre a lógica da moral patriarcal. Na década de 1980, Ferreira (2006) 

ressalta que: 

 

[...] as mulheres organizaram grupos de maior visibilidade, a exemplo 

de Comissões de Mulheres, nos sindicatos e partidos, e passaram a 

refletir e desenvolver políticas públicas, como creches e delegacias da 

mulher, cobrando, dos poderes instituídos, as condições mínimas de 

ser humano. 

São vozes que se levantam para a incorporação da perspectiva de 

equidade de gênero, que hoje, tanto o movimento dos Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais (STRs) quanto do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terras (MST), percebem que é fundamental, 

destacar a luta das mulheres em seus espaços de atuação, tanto no 

âmbito da propriedade, cuidando da terra e de animais, como fora 

dela, vendendo nas feiras livres as mercadorias por elas produzidas. 

(p. 51) 

                                                           

21
Sobre essa divisão de fases do Movimento Feminino no Brasil, Ferreira (2006, p. 25-38) retrata bem 

detalhadamente. 
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 No período pós-repressão de 1964, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais 

começaram então, como afirma Novaes (2002, p. 222): “[...] a conviver com lutas por 

melhores salários, lutas por uma política agrícola diferenciada entre pequenos 

agricultores e luta pela terra.” Nesse período estava em vigor o Estatuto do Trabalhador 

Rural, que regulamentava as relações de trabalho no campo, como o Estatuto da Terra. 

Como Novaes (2002, p. 222) ressalta: “Neste momento, a Reforma Agrária era, ao 

mesmo tempo, uma bandeira sindical e objeto de política pública.” Nessa mesma época, 

toma-se como referência feminina e na representação na luta das mulheres no âmbito do 

STR Alagoa Grande a figura de Margarida Maria Alves. 

 Com essa bandeira de luta pela terra armada as mulheres viram a possibilidade 

de se mostrarem como figuras importantes na luta sindical e provar que sua condição de 

trabalhadoras rurais era um fato no avanço da economia capitalista no campo. Mesmo 

aos as mulheres tomaram posição dentro dos sindicatos superando e aproveitando da 

sua posição subalterna, que as colocava em situação desigual na luta. 

 A maior dificuldade para as mulheres se filiarem ao STRs era principalmente o 

fato dos maridos não permitirem, enfatizando que o sindicato não era “lugar de mulher”. 

Como relata muito bem o atual presidente do STR Alagoa Grande sobre o processo de 

sindicalização das mulheres e da organização no próprio sindicato: 

 

No começo as mulheres não se filiavam, pois o machismo foi tão 

grande, que o homem respondia tudo. Então o homem, logo no 

começo aqui, eram a maioria dos filiados. Mulher dificilmente se 

filiava, porque a ficha do homem servia para a mulher, então homem 

tinha aquele imperativo: o homem manda. Então começou assim, 

filiando-se só os homens, a mulher não, a mulher fica em casa. No 

início só os homens se aposentavam, a mulher não se aposentava e os 

sindicatos começaram a se organizar e a lutar para primeiro criar a 

aposentadoria, quando surge o direito foi primeiro para o homem, 

meio salário e para mulher não. Ai os sindicatos começam a lutar e 

começa toda uma abertura política no país: surgimento da CUT, do PT 

(Partido dos Trabalhadores). Margarida passa a ser a primeira mulher 

presidente do sindicato e ai foi quando começou assim, a se discutir o 

movimento de mulheres e já antes disso, as mulheres já vinham com 

um nível de organização no país. A mulher nem votava, era colocada 

como objeto o tempo todo e até pouco tempo atrás era um sufoco aqui 

no Brasil. Então, o sindicato foi lutando, num machismo danado, 

porque até para se filiar a ficha do homem era que servia para tudo. As 

mulheres se filiavam mais quando não eram casadas ou não viviam 

com algum companheiro, pois quando seu estado civil era de casada 

ou algo assim, a filiação era pouca. Depois da ditadura, é que se 

começa uma maior abertura para as mulheres e sua conscientização. 

Então hoje, o sindicato lutou para a mulher se aposentar, né? O marido 
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da Margarida, Seu Cassemiro, juntava e fazia abaixo assinado em 

todos os sindicatos para cobrar dos deputados e senadores, viajava 

todo mundo para Brasília. Então foi assim lutando e o sindicato se 

organizando para o homem do campo se aposentar, depois foi à luta 

para a mulher se aposentar e, depois a luta pelo salário, pois só 

recebiam meio salário. Depois a luta pela menor idade, pelo auxílio-

doença, né? Porque o homem do campo não recebia nada, o campo 

vivia numa miséria absoluta e o sindicato surge para combater as 

Ligas Camponesas, mas vai se organizando e começa a lutar, vão 

nascendo a consciência das necessidades. Mas a mulher começa a se 

sindicalizar mais a partir da Constituição Cidadã
22

, onde os sindicatos 

já estavam fortes e aí vem toda uma questão, como o salário mínimo 

passa a ser estabelecido, a aposentadoria, a pressão foi grande e os 

sindicatos foram juntos para fazer pressão também. A partir daí a 

mulher passa a se sindicalizar mais, o próprio INSS
23

 passa a exigir a 

sindicalização da mulher, em todos os cantos: direitos iguais. 

(Atual presidente do STR Alagoa Grande, março de 2009). 

 

 Na própria fala do atual presidente do STR Alagoa Grande, a mulher desde o 

início teve seu processo de sindicalização reprimido pela própria postura do Estado 

diante da sua condição de trabalhadora rural, pois a mulher ela só passou a ser vista com 

esse caráter diferenciado e a obter seus direitos a partir da Constituição Brasileira de 

1988, em que coloca tanto o homem como a mulher em caráter igualitário.  

 No Gráfico 01, podemos avaliar os devidos períodos de maior e menor filiação 

de mulheres no STR Alagoa Grande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

22
Constituição Brasileira de 1988. 

23
Instituto Nacional de Seguro Social.  
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Gráfico 01 – Mulheres Sindicalizadas em Alagoa Grande de 1962 até 2009 
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Fonte: Trabalho de Campo – STR Alagoa Grande, julho de 2009. 

Org. Emmy Lyra Duarte 

 

Como observaremos no Gráfico 01 o período de 1962 a 1985, desde a fundação do 

sindicato até meados da década de 1980, fez-se forte a presença e atuação da sindicalista 

Margarida Maria Alves; em segundo período, destacamos a partir da década de 1986 até 

2009, justamente num período em que, a partir da Constituição de 1988, as mulheres 

têm uma maior abertura nos sindicatos, principalmente porque para obter os benefícios 

como aposentadoria, bolsa-maternidade, bolsa-família, auxílio-doença, etc. a única 

forma de comprovar sua condição de trabalhadora rural era e é até hoje através da 

filiação ao sindicato e não mais através apenas do cadastro do marido ou companheiro. 

Além disso, enfatizamos no gráfico 01 o levantamento das fichas de filiação que não 

constam com essa informação. 

 Constatamos que o maior número de mulheres filiadas ao STR Alagoa Grande 

deu-se justamente no período em que o próprio Estado, ao ceder as concessões exigidas 

pelos trabalhadores em seus direitos trabalhistas, passa a exigir sua filiação por 

completa ao sindicato rural, não só por parte dos homens, mas das mulheres também. 

Dos dados levantados, 80% das mulheres filiadas ao STR ocorreram justamente no 

período de 1986 até os dias atuais, onde além dessa abertura feita pela Constituição de 

1988, os movimentos de mulheres bastante atuantes na região, mostram seu peso na 
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consciência de cada mulher e trabalhadora rural dos seus direitos e da sua condição não 

só de mulher, mas de trabalhadora também. 

 O impulso da filiação das mulheres no STR Alagoa Grande acontece, como 

colocado, durante a presidência de Margarida, presidente do STR três vezes 

consecutivas. Para Novaes (2002): 

 

Como presidente de sindicato, Margarida seguia as diretrizes do 

Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais (MSTR), coordenado 

pela CONTAG, que se reconhecia como apolítico e afastado de todas 

as religiões. No período pós-64, de fato, o MSTR se torna um pólo 

constitutivo na definição da questão agrária. Mas na segunda metade 

da década de 1970, genericamente chamado “trabalho da Igreja 

progressista” que passa também a contar na definição dessa questão, e 

Margarida, mesmo não sendo membro de uma comunidade eclesial de 

base, passa a usufruir das informações e espaços oferecidos pelas 

Pastorais Rurais da Paraíba. (p. 223) 

 

 

 A luta de Margarida estava de acordo com o processo de propostas apresentadas 

no 2º Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais da CONTAG em maio de 1973. 

Segundo Ferreira (2006): 

 

O Congresso apresentou propostas para o acesso à terra, assistência 

técnica e comercialização, educação, organização do movimento 

sindical, normas de proteção ao trabalho e Previdência Social Rural, 

retratando as expectativas da categoria em combater as desvantagens 

entre a classe trabalhadora urbana e rural.  

Surgem ali outras propostas voltadas especificamente para as 

mulheres e a juventude trabalhadora rural. Nessa luta, despontava a 

sindicalista rural de Alagoa Grande Margarida Maria Alves, que 

discutia as implicações legais contidas no Fundo de Amparo ao 

Trabalhador Rural (FUNRURAL) e, também, discursava na defesa da 

educação de qualidade no meio rural.  

A proteção social à maternidade é uma das primeiras bandeiras das 

mulheres trabalhadoras rurais do Movimento Sindical dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) pelo seu 

reconhecimento. Essa luta começa em 1973, quando elas 

reivindicavam que fosse concedido à trabalhadora rural o auxílio-

gestante, no período compreendido entre seis semanas antes e seis 

semanas após o parto. (p. 55-56) 

 

 Para Margarida, além de lutar por melhores condições para a classe trabalhadora 

no campo, ela também focava o direito ao acesso a certos benefícios por parte das 

mulheres. Como já foi visto anteriormente, em Alagoa Grande o processo de 

expropriação dos camponeses e o início da formação de uma classe assalariada, a dos 
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trabalhadores rurais, nas usinas e engenhos da região, fizeram Margarida, nesse novo 

início de abertura aos sindicatos, travar uma luta ferrenha com os grandes proprietários 

da região. A bandeira de luta foi por melhores condições de trabalho no campo e 

direitos trabalhistas, como carteira assinada, férias, 13º salário e repouso remunerado. 

Rocha (1996) resgata as palavras de Margarida, em um discurso no 1º de Maio de 1983, 

na cidade de Sapé: 

 

[...] eu quero pedir a vocês que, quando voltarem para casa, lembrem-

se e rezem por aqueles que tombaram na luta, e rezem também por 

aqueles que estão enfrentando ameaças dos poderosos. Eu dizia hoje 

aos trabalhadores que foram ao Sindicato de Alagoa Grande: “Eles 

não querem que vocês venham à sede porque eles estão com medo, 

estão com medo da nossa organização, estão com medo da nossa 

união, porque eles sabem que podem cair oito ou dez pessoas, mas 

jamais cairão todos diante da luta por aquilo que é direito devido ao 

trabalhador rural, que vive marginalizado de baixo dos pés dele. (p. 4) 

 

  Margarida incentivou a sindicalização dos trabalhadores e trabalhadoras 

da região, para incrementar e fortalecer a luta contra os grandes proprietários da 

região. Como afirma Ferreira (2006): 

 

Ela desenvolveu com outros trabalhadores e trabalhadoras rurais, 

durante doze anos (1971 – 1983), a organização sindical da região do 

Brejo, que reuniu cerca de trinta sindicatos, com repercussão na 

CONTAG. 

Assim, mereceram destaque as mobilizações com as mulheres rurais e 

as denúncias de violência, a exemplo de uma ação contra um jovem 

fazendeiro que agredira uma mulher idosa e paralítica, sua moradora; 

além da participação na construção do Centro de Educação e Cultura 

do Trabalhador Rural (CENTRU), tendo por objetivo o 

desenvolvimento da formação na perspectiva da educação popular. (p. 

70) 

 

 Ainda sobre a consciência de classe e de sua condição de mulher e trabalhadora, 

Ferreira (2006) ressalta que: 

 

Segundo Margarida Alves, a sua crença católica orientava-a na vida e 

na política. O marido, Severino Cassemiro Alves, exerceu forte 

influência sobre sua atuação, por ter sido o primeiro presidente do 

referido sindicato e também devido ao poder presente na relação 

conjugal do homem sobre a esposa. (p. 71) 

 

Margarida no dia 12 de agosto de 1983, foi morta a tiros na porta da sua casa na 

frente de seu esposo e seu único filho a mando dos grandes latifundiários da região, 
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principalmente do famoso Grupo da Várzea, que viam em Margarida uma ameaça. 

Prova que o atentado a vida de Margarida ocorreu por parte desse grupo é que meses 

antes ela teria sido ameaçada de morte por um dos latifundiários do grupo. Como consta 

nos autos do processo criminal no Centro da Mulher 8 de Março, com sede em João 

Pessoa em depoimento de seu marido Cassemiro relatando que: 

 

[...] que o declarante presenciou quando o elemento de nome 

Nicodemos, que é conhecido por “Nicó”, que reside em Alagoa 

Grande, em uma localidade conhecida por Avenca, avisou a 

Margarida de que estava trazendo um recado do Dr. Agnaldo Velloso 

Borges, e que este recado era para o seguinte: Que D. Margarida, para 

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

ocasião D. Margarida respondeu que recado ficou para moleques e 

que iria mandar um ofício para o Dr. Aguinaldo, respondendo aquela 

ameaça [...] (Arquivo do Centro da Mulher 8 de Março em 08 de julho 

de 2009) 

Margarida respondeu as ameaças em ofício, dizendo que: 

 

[...] o que estamos fazendo é cumprindo a nossa missão e não criando 

caso [...] Caso está criando aquele que não está cumprindo as leis, ou 

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

cortando fruteiras e proibindo o trabalhador plantar na terra, 

expulsando o rurículo da terra sem os seus direitos, mas nós 

sindicalistas estamos cumprindo a Lei e na defesa dos direitos dos 

outros. (Arquivo do Centro da Mulher 8 de Março em 08 de julho de 

2009). 

 

 A seguir nas figuras 03 e 04, temos a fachada da casa de Margarida em Alagoa 

Grande, onde hoje funciona como museu sobre a vida da ex-sindicalista, com arquivos e 

fotos da sua época em que atuava no STR Alagoa Grande. 
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Figura 03 - Casa de Margarida Maria Alves, local onde foi assassinada e  

atual museu sobre a sua história. Alagoa Grande,  julho de 2009. 

 

 

 

  Figura 04 - Placa localizada na fachada da casa de Margarida. Alagoa  

                     Grande, julho de 2009. 

 

Para Novaes (2002): 

 

O assassinato de Margarida Maria Alves é emblemático. Não só na 

Paraíba, mas por todo o Brasil, os grandes proprietários de terra 

embora guardem entre si diferenças econômicas, se articulavam (e se 

articulam) politicamente. Os setores mais modernizados e mais 

atrasados na agricultura se aliam tanto contra a Reforma Agrária, 

quanto contra o pagamento de direitos trabalhistas e melhorias nas 

condições de trabalho. E, principalmente, em termos de combinar 

formas de violência costumeira, na produção, com um tipo de 

violência seletiva contra as lideranças dos trabalhadores. (p. 224) 
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 Com a morte de Margarida, a luta não parou no STR Alagoa Grande. A luta das 

mulheres fortaleceu-se com outras lideranças e movimentos, como a Maria da Penha e o 

Movimento das Mulheres Trabalhadoras do Brejo Paraibano (MMB) e ainda do atual 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras (MMT) do Nordeste. 

 

3.5. O perfil da mulher sindicalizada rural em 2009 

 

Como movimento mais significativo de mulheres na região ressaltamos o 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Brejo Paraibano (MMB), que surgiu em 

1981 como setor de mulheres da Pastoral Rural e se constituiu em 1985 como 

movimento autônomo, abrangendo no seu interior várias mulheres. O movimento 

possuía sua coordenação própria e tinha como objetivo promover uma maior 

participação da mulher no movimento popular e sindical e enfrentar os problemas 

específicos da mulher (relação homem/mulher, família, saúde da mulher, educação 

sexual, etc) 
24

. 

 Sobre o trabalho feito com as mulheres dentro e fora dos sindicatos, a ex-

coordenadora do MMB, em entrevista dada durante o nosso trabalho de campo, ressalta 

que: 

 

Era importante companheira, naquele tempo as mulheres até quando 

se filiavam tinham na carteira como profissão doméstica. Nós 

lutávamos pelos direitos da mulher, pelos direitos do trabalhador, nós 

não lutávamos unicamente pela mulher porque nós tínhamos um 

compromisso unificado, aonde tivesse uma luta do trabalhador, nós 

estávamos ali. 

 Ou força trabalhadora ou trabalhador, nós estávamos. E então: nós 

estávamos em ação. 

(Ex-coordenadora do Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Brejo 

Paraibano. 

Fonte: Alagoa Grande, julho de 2009). 

 

 Mais uma vez, podemos notar que o movimento denominado como de mulheres 

não tinha como objetivos específicos apenas à luta por melhores condições das 

mulheres, mas da classe trabalhadora como um todo. Para o MMB na época a luta por 

                                                           

24
 Informações retiradas de NOBRE, G. F. A trajetória do sindicalismo rural na Paraíba. Dissertação 

(Mestrado) Universidade Federal de Campina Grande/PB. Campina Grande, 1990, p. 186. 
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direitos iguais entre homens e mulheres não era apenas a única característica, mas, fazia 

parte do contexto de luta, de representação de classe em que já vinha sendo pregado 

desde a época de Margarida. 

 Maria da Penha do Nascimento foi fundadora do MMB e atuava ao lado de 

Margarida no sindicato de Alagoa Grande. Foi integrante da Comissão Estadual de 

Mulheres da CUT - PB e candidata, a vereadora, algumas vezes, pelo Partido dos 

Trabalhadores. Sobre a trajetória de vida, Ferreira (2006) ressalta que: 

 

A produção de textos escritos por Penha pode ser considerada vasta. 

Escreveu vários textos sobre as ações de resistência ao latifúndio, em 

especial após a morte de Margarida. Lançou livros: Violência Rural e 

Reforma Agrária, e Porque Trabalhar com Mulheres, em parceria 

com outros autores e entidades. 

A sua preocupação com registros escritos, também, se estendia À 

construção de acervos e bibliotecas nos sindicatos. Da sua atuação 

militante estava convencida de que a prática da luta cotidiana era a 

melhor arma, quando costumava falar: “Só quem luta é que sabe a dor 

que a gente sente”. Em sua frase está contida uma reflexão, a do 

aprendizado com a essência de experiência entrelaçada ao sentimento 

de quem conhece que primeiro vem à luta como anunciante e, 

portanto, a formadora de classe. (p. 92-93)  

 

 Em sua participação no 3º Congresso Nacional dos/as Trabalhadores/as Rurais 

(CNTR), em que seu garantiu definitivamente a participação das mulheres trabalhadoras 

rurais como sujeito no cenário político e sindical, que Maria da Penha fez-se figura 

importante como representante da classe feminina trabalhadora rural de Alagoa Grande. 

Nesse 3º CNTR, incorporaram como pauta principal para as primeiras reivindicações 

das trabalhadoras camponesas assalariadas, como ressalta Ferreira (2006): 

 

A luta por um salário mínimo melhor que garantisse uma vida digna 

para o/a trabalhador/a e sua família, por um salário igual para trabalho 

de igual valor e pelo reconhecimento dos trabalhadores em sítios e 

chácaras como da categoria trabalhadora rural e não trabalhadores 

domésticos [...]. 

As proposições aprovadas em plenário defendiam alteração na 

legislação então em vigor, a fim de que fosse concedida, aos 

trabalhadores rurais, aposentadoria por velhice, aos 55 anos, quando 

homens, e aos 50 anos, quando mulher. E mais: que a aposentadoria 

por invalidez, o auxílio-funeral e a pensão por morte fossem 

concedidas à mulher ou companheira do trabalhador rural. 

Inicia-se a luta em defesa do salário maternidade para as mulheres 

trabalhadoras camponesas. Essas proposições aparecem entre as 

reivindicações de auxílio-doença, salário-família, auxílio-reclusão. 

Aparece também a reivindicação de amparo à esposa ou companheira 
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do trabalhador rural e seus filhos menores, desde que trabalhem em 

regime de economia familiar ou sob forma assalariada. (p. 56-57) 

 

 

 O Gráfico 02 mostra, a partir do nosso trabalho de campo em julho de 2009, a 

quantidade de mulheres trabalhadoras rurais filiadas no STR de Alagoa Grande casadas, 

solteiras, viúvas e separadas. 

 

Gráfico 02 – Mulheres Trabalhadoras Rurais Sindicalizadas por Estado Civil, 

Alagoa Grande, 2009 

  

 

Fonte: Trabalho de Campo – STR Alagoa Grande, julho de 2009. 

Org. Emmy Lyra Duarte. 

 

 Se observarmos bem, a proporção de mulheres casadas em relação a mulheres 

solteiras é quase igualitária, mas nesse levantamento levamos em conta apenas as 

mulheres casadas no civil e religioso, já que nas próprias informações das fichas, as 

mulheres casadas só são aquelas com a referida certidão de casamento. Se 

analisássemos as mulheres solteiras que moram com seus companheiros, o número de 

mulheres trabalhadoras rurais casadas filiadas ao STR seria quase a totalidade. Com 

isso, também foi importante a luta pelo amparo as mulheres que também constituem 

família junto aos seus companheiros, mas sem dispor da comprovação legal da relação 

através da certidão de casamento. Assim, muitas mulheres ficariam desamparadas após 

o falecimento ou no caso de doença de seu companheiro, já que a única forma legal 



107 
 

anterior seria a legitimidade da relação através da certidão. A luta pela igualdade de 

direitos para as mulheres trabalhadoras rurais se fez necessário em todos os tipos de 

condições a que ela é submetida. 

 Após o 3º CNTR, Ferreira (2006) ressalta que, o MSTTR passou a desenvolver 

várias mobilizações e manifestações para garantir as conquistas obtidas, mesmo após a 

promulgação da Constituição Federal, em 1988. Entre essas conquistas, destacaram-se: 

 

Reconhecimento da participação da mulher no processo produtivo e 

não mais dependente do marido, aposentadoria por idade diferenciada 

para homens aos 60 anos e mulheres aos 55, aposentadoria por tempo 

de serviço, aposentadoria e pensões pagas com o valor do salário 

mínimo vigente no país, FGTS com multa de 40 % nas demissões sem 

justa causa, contratação individual, sindicalização da mulher 

trabalhadora rural, estabilidade no emprego ao delegado sindical e sua 

família que trabalha no mesmo local, seguro-desemprego, salário de 

igual valor para o mesmo trabalho, igualdade de oportunidades e de 

salários entre mulheres e homens, licença maternidade de 120 dias 

com salário integral e serviços leves para as gestantes assalariadas 

rurais, bloco de notas de comercialização emitido em nome da mulher 

e do homem, indenização do governo às viúvas e familiares das 

lideranças sindicais assassinadas durante a ditadura militar e o 

aumento no pagamento dos programas de emergência nas regiões de 

seca (p. 58) 

 

 

 A inserção das mulheres na luta política e cada vez mais consolidada, um reflexo 

das propostas dos movimentos sociais rurais que representavam certa autonomia 

construída na organização das mulheres, que por conseqüência, simbolizavam a 

conquista da classe trabalhadora. Ferreira (2006) ainda ressalta que: 

Foram várias as atividades que contribuíram substancialmente para 

qualificar e articular as ações políticas das mulheres, na perspectiva de 

se assumirem enquanto sujeito políticos e, consequentemente, 

enquanto dirigentes das organizações sociais, partidos, parlamentos, 

dentre outras. (p. 61) 

 

 A conscientização política das mulheres foi o primeiro passo na compreensão da 

emancipação como trabalhadoras que o MMB trabalhou as mulheres na região do Brejo 

Paraibano. Em Alagoa Grande, o MMB organizava palestras com entidades acadêmicas 

e representantes políticos como a CUT, FETAG, entre outros. Havia reuniões semanais 

no STR Alagoa Grande, incentivando a participação das mulheres no meio sindical, 

tentando inserira-las no ambiente político e a retirando da alienação do ambiente 

familiar que as rodeava. Como lembra a ex-coordenadora do MMB: 
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Em um dos programas que tínhamos na rádio local, denominado 

Mulheres em Ação, em que debatia sobre o machismo, eu disse que o 

mesmo direito que a mulher tinha de lavar um prato o homem também 

tinha. Você tem duas mãos companheiros, Deus te deu duas mãos, 

assim como deu as mulheres duas mãos. Se essa mulher pega as duas 

mãos e usa o cabo da enxada para limpar mato e pega a foice para 

cortar lenha, bota o pote d´água com as duas mãos na cabeça, então 

ela ta fazendo serviço de homem. (Ex-coordenadora do MMB, Alagoa 

Grande, julho de 2009.) 

 

 Era justamente com esse discurso que as representantes do MMB tentavam 

conscientizar a mulher que sua condição abaixo do homem não era algo natural, algo 

que significava uma lei da vida, mas sim uma condição imposta às mulheres por uma 

sociedade patriarcal e machista. Uns dos motivos que também dificultavam a inserção 

das mulheres aos sindicatos era o fato delas não saberem nem ler e nem escrever, 

principalmente no início do STR Alagoa Grande. Hoje, as mulheres em sua grande 

maioria são alfabetizadas. O Gráfico 03 mostra essa disparidade, onde levantamos o 

nível das mulheres sindicalizadas hoje em Alagoa Grande. 

 

Gráfico 03 – Mulheres Sindicalizadas segundo grau de escolaridade, Alagoa 

Grande, 2009 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo – STR Alagoa Grande, julho de 2009. 

Org. Emmy Lyra Duarte. 
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 Hoje o número de mulheres analfabetas decresceu em relação às mulheres mais 

idosas filiadas ao STR Alagoa Grande. A instrução facilita a filiação. Isso não quer 

dizer que o nível de conscientização política aumentou. No interior do sindicato, não 

existe um movimento pela consciência de gênero em que ajude seu papel enquanto 

trabalhadora rural. Constatamos que a nova geração ainda sindicalizada é alienada 

quanto a sua condição de classe, que as mulheres de faixa etárias mais velhas, que 

viveram todo esse processo e muitas são reflexos desse trabalho de conscientização e de 

luta pelos direitos trabalhistas. Entendemos hoje, no caso específico de Alagoa Grande, 

o sindicato mais como uma instituição do Estado, que uma representação da classe 

trabalhadora propriamente dita. Por isso que a conscientização de classe com a geração 

considerada mais nova, em termos de faixa etária, no processo de inserção ao sindicato 

é praticamente nula, como comparávamos na própria fala do atual presidente do STR 

Alagoa Grande:  

 

Em termos de participação efetiva de mulheres como representantes 

dentro do sindicato e do movimento de mulheres nós estamos 

deficitários, eu confesso. O movimento de mulheres aqui está um 

pouco parado em nível de Brejo, não é? Os movimentos sociais assim, 

deram uma parada, isso é por tempo, não é? Tem um tempo em que 

está forte, depois dá uma amenizada. A nossa preocupação era de criar 

as estruturas, agora nós temos que dá uma retomada nisso, uma 

rediscutida, porque isso é educação e a gente tem que investir nisso. 

Porque é tão importante o quadro de preparação e formação, porque se 

as pessoas não estão preparadas... A formação desse quadro é 

indispensável. [...] A essência do sindicato são reuniões, assembléias 

com a base, fazemos reuniões de assentamentos, reuniões de 

aposentados, vai de acordo de cada setor, o sindicato sempre trabalha 

assim. Mas reuniões com toda a base acontecem apenas duas vezes ao 

ano, uma no início e outra no final do ano. 

(Atual presidente do STR Alagoa Grande, março de 2009). 

 

 

 Mas, quando questionamos a paralisação por parte do movimento de mulheres 

dentro do STR Alagoa Grande, a ex-coordenadora do MMB e a atual vice-diretora do 

MMT, ambas entrevistadas no mesmo dia, afirmam que o problema não é do 

movimento em si, mas da falta de incentivo econômico por parte não só do sindicato, 

mas de outros órgãos. Sobre isso elas falam que: 

 

Depois da morte da companheira Penha, que foi em 1992, a gente 

ficou em dificuldades financeiras, os projetos não eram apoiados, a 

gente enviava projetos para as entidades, mas voltavam negados. E a 
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posição do sindicato no movimento foi neutra, a gente não teve apoio 

do sindicato depois da companheira Penha. [...] Hoje o sindicato tem 

condições porque ele recebe contribuições fixas e uma quantia alta, se 

comparado com antes. Na época, nos botamos carros de som, nas 

portas dos bancos, entre outros, comunicando a falta de interesse do 

sindicato e o por quê desse desinteresse. Só que existem assim 

opiniões e opiniões, o objetivo do movimento era um e o do sindicato 

era outra, completamente diferentes.  

(Ex-coordenadora do MMB e a atual vice-diretora do MMT, Alagoa 

Grande, julho de 2009). 

 

 Essa fase de crise do movimento de mulheres dentro da própria esfera sindical 

tem como primeira conseqüência o fim do Movimento de Mulheres Trabalhadoras do 

Brejo Paraibano (MMB). Assim, o MMB uniu-se desde o ano de 1994 ao Movimento 

de Mulheres Trabalhadoras (MMT), ampliando seu leque de atuação para 9 municípios 

paraibanos. Segundo Ferreira (2006): 

 

Elas têm exercido um trabalho voltado para a educação das mulheres 

na perspectiva teórica feminista, objetivando a formação de quadro de 

militantes, contribuindo com a pesquisa desenvolvida, entre outros 

meios, através da história oral. (p. 20) 

 

 Mesmo assim, apesar do trabalho junto às mulheres, principalmente na elevação 

do nível de escolaridade por parte das mulheres trabalhadoras rurais mais velhas, como 

relata a atual vice-diretora do MMT através de projetos junto a alguns professores da 

Universidade Federal da Paraíba – Campus João Pessoa. Porém, tais projetos feitos pelo 

MMT também são alvos de muitas dificuldades justamente por conta da questão 

financeira. 

 Tentando compreender o por quê dessa paralisação do movimento de mulheres 

dentro do sindicato, que consta com 10.260 filiados, sendo mais de 6.000 filiadas, 

organizamos o Gráfico 04. Nesse comparecem a quantidade de filiadas hoje ao STR 

Alagoa Grande por idade e no gráfico 05 organizamos a filiação por idade e ano de 

sindicalização. 
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Gráfico 04 – Mulheres sindicalizadas por faixa etária, Alagoa Grande, 2009 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo – STR Alagoa Grande, julho de 2009. 

Org. Emmy Lyra Duarte. 

 

Gráfico 05 – Mulheres sindicalizadas por idade e período de sindicalização, Alagoa 

Grande, 2009 

 

 

     Fonte: Trabalho de Campo – STR Alagoa Grande, julho de 2009. 

     Org. Emmy Lyra Duarte 

 

No Gráfico 04 observamos que a maior porcentagem de mulheres filiadas hoje 

ao sindicato, são justamente as mulheres com mais de 61 anos, com 46% do total. Se 
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formos pelo viés, que essa é justamente a faixa etária em que as mulheres vivenciaram 

todo o fervor dos movimentos de lutas de classes pré e pós-repressão de 1964, que 

vivenciaram as muitas fases dos movimentos de mulheres dentro desse contexto 

emancipatório, isso significa que há uma quantidade expressiva de mulheres para dar 

continuidade a esse movimento e por que não acontece? Claro que se somarmos as 

mulheres sindicalizadas entre 18 e 60 anos elas somam um percentual de 54% de 

filiadas, então nos questionamos: esse não seria uma grande quantidade de mulheres, 

que de certa forma, ficaram a parte da real luta de emancipação de classe e de gênero 

que tão forte foram dentro dos sindicatos e por que não continuar com o movimento de 

mulheres para educá-las politicamente e fazê-las compreender o que significa essa 

condição de classe e de gênero dentro do contexto agrário paraibano e brasileiro? 

 No Gráfico 05, também podemos constatar, que independentemente da faixa 

etária das mulheres no momento de sua sindicalização enquanto que a maior parte se 

filia no período que vai de 1986 até 2009. Esse período coincide com a ampliação dos 

benefícios garantidos pela lei para mulheres trabalhadoras como: auxílio maternidade, 

aposentadoria, auxílio doença, etc.  

O que podemos afirmar é que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa 

Grande leva consigo uma trajetória de lutas, tanto de classe como de gênero, 

diferenciado, e importante na história do sindicalismo rural na Paraíba, com lideranças 

que marcaram e marcam até hoje a história da classe trabalhadora rural. 
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Considerações Finais 

 

 

 Na sociedade dividida em classes, onde o conflito entre capital x trabalho, é 

central na organização do espaço uma grande quantidade de mulheres e homens que são 

impelidos e, tendo como única fonte de sobrevivência a sua força de trabalho. Sobre a 

força de trabalho, Marx afirma que o valor da força de trabalho é formado por dois 

elementos: um físico e outro histórico e social. Seu limite mínimo é determinado pelo 

elemento físico, ou seja, para manter-se e reproduzir-se, a classe operária precisa obter 

os artigos de primeira necessidade absolutamente indispensáveis à vida e à sua 

multiplicação. O valor desses meios de subsistência indispensáveis constitui, portanto, o 

limite mínimo do valor do trabalho. Por outro lado, a extensão da jornada de trabalho 

também tem seus limites máximos, mesmo sendo muito elásticos. Seu limite máximo é 

dado pela força física do trabalhador. Se o esgotamento diário de suas energias vitais 

ultrapassarem certo grau, ele não poderá fornecê-las outra vez, todos os dias. Além 

desse elemento físico na determinação do valor do trabalho, entra o padrão de vida 

tradicional em cada país. Esses elementos históricos ou sociais, que entram no valor do 

trabalho, podem aumentar diminuir e, até mesmo, desaparecer completamente, de tal 

modo que só substitua o limite físico. (ANTUNES, 2004, p. 115-116) 

 Essa discussão sobre as condições físicas e sociais da força de trabalho nos fez 

tentar compreender o papel do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de 

Alagoa Grande, na esfera política e social da luta pela terra e por melhores condições de 

trabalho no campo.  

 Alagoa Grande é um município de característica econômica, até hoje, 

eminentemente rural, e mesmo com as desapropriações de grandes fazendas e antigos 

engenhos para fim de assentamentos rurais de Reforma Agrária, a maioria dos 

trabalhadores e trabalhadoras continua trabalhando por diária nas várias comunidades e 

nos pequenos sítios. Até hoje, a reprodução do homem no campo do município de 

Alagoa Grande vincula-se nas diversas formas de venda da sua força-de-trabalho. 

Durante a nossa pesquisa em campo foi possível constatar essa relação através dos 

depoimentos dos próprios trabalhadores e trabalhadores, que relataram os motivos que 

lhes levam a se tornar assalariados, trocando sua força-de-trabalho por um salário até 

em pequenas propriedades e pequenos roçados. 
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 O STR Alagoa Grande surge como uma representante da classe trabalhadora 

rural e se fez presente nas lutas travadas contra os grandes proprietários da região, não 

só por melhores condições de trabalho, mas também na luta pela terra. Mesmo com as 

contradições ideológicas iniciais na sua formação, uma característica geral na formação 

da maioria dos sindicatos rurais na Paraíba, após a época da repressão de 1964, o STR 

Alagoa Grande se fez realmente presente como representante da classe e lutou pelos 

direitos de seus trabalhadores frente à exploração sofrida no campo com as péssimas 

condições de trabalho nos engenhos, fazendas e usinas do município. 

 Prova dessa ação é que entre as décadas de 1970 e 1980 foram encaminhadas 72 

ações trabalhistas na Justiça, com reivindicações como 13º salário e férias remuneradas. 

Ação que ia à contramão das represálias dos grandes latifundiários, que usavam de 

ameaças com os trabalhadores, dificultando as inserções no sindicato. No contra STR 

Alagoa Grande, sindicalistas como Margarida Maria Alves, Maria da Penha e 

Cassemiro, entre outros, fizeram seu nome na história da luta sindical, pois não se 

renderam as ameaças e ao poder oligárquico dos latifundiários da região. Margarida que 

morreu a mando dos latifundiários da região, dedicou mais de 10 anos à luta junto ao 

sindicato como sua presidente, com o objetivo de conscientizar os trabalhadores da sua 

condição de explorados e da necessidade de lutar pelos seus direitos. Ela mesma não se 

intimidava com as ameaças feitas pelos representantes do capital canavieiro, sua frase 

célebre: “É melhor morrer na luta, do que morrer de fome”, representava sua atitude em 

um marco, como registra a história do sindicalismo rural do Brasil. 

 A representatividade de uma classe em luta na figura de uma mulher também 

representou uma conquista para a classe trabalhadora como um todo. Margarida 

conseguiu liderar um espaço considerado tipicamente masculino, que compreendemos 

que além da luta de classes travada pelo sindicato, outra luta peculiar girava em torno 

desse espaço: o de conscientização da mulher como sujeito político, como trabalhadora 

rural, para sua emancipação como classe e um fortalecimento nessas lutas de sua classe 

contra o enfrentamento que o capitalismo os impunha. 

 Percebemos que no STR Alagoa Grande, mesmo diante de muitos empecilhos, 

foi possível instaurar movimentos de mulheres, como o MMB – Movimento de 

Mulheres Trabalhadoras Rurais do Brejo Paraibano, na tentativa de conscientizar as 

mulheres da sua condição de trabalhadora rural e tentar inseri-la no âmbito do sindicato, 

para criar forças junto às lutas específicas para das mulheres, que até então eram nulas 

na luta junto às melhores condições de trabalho no campo. A mulher trabalhadora rural 
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não entendia sua condição de classe, uma imposição colocada na formação histórica da 

sociedade, em que as mulheres eram marginalizadas diante da figura do homem, como 

sua subalterna e coadjuvante na esfera de produção do trabalho e na própria esfera 

familiar. 

 Atualmente o STR Alagoa Grande, mesmo com toda essa carga histórica de 

conscientização e luta da classe trabalhadora rural, e na mesma lógica na 

conscientização e luta das mulheres para se inserir e colocar-se diante da sua condição 

de classe trabalhadora, uma participação indiferente. 

 O STR Alagoa Grande é uma representação de classe, não mais formadora de 

papéis na esfera da reprodução social. É visível no próprio cotidiano do sindicato, que 

os sindicalizados usam esse espaço apenas como mediador burocrático com o Estado. 

Isso também serve para as mulheres trabalhadoras e sindicalizadas, que são em maior 

número de filiação, mas não entendem seu papel na luta de classes e na luta por seu 

espaço dentro do sindicato. A prova disso, é que quando questionadas sobre o motivo 

pela qual se filiaram ao sindicato, elas respondem que é a única meio de conseguir os 

benefícios como bolsa-maternidade, aposentadoria, etc. 

 Na própria organização do sindicato, a diretoria e os principais assessores são 

homens, os próprios dirigentes do STR Alagoa Grande enfatizam que as trabalhadoras 

são em maior número de filiadas, mas em menor número de participação na esfera do 

sindicato. Além do próprio sindicato não incentivar essa organização das mulheres, 

alegando que seria falta de interesse por parte das próprias sindicalizadas. Mas o que as 

levaria a tamanha alienação da sua condição de classe? Podemos dizer que seria a falta 

de interesse dos próprios dirigentes, que são homens e ainda vê a luta das mulheres um 

caso específico de luta das próprias mulheres, demonstrando que essa consciência de 

gênero é algo secundário. 

 A forma de sindicato assistencialista tão combatido na época da renovação do 

sindicalismo a partir da década de 1980 está presente na atual estrutura do STR Alagoa 

Grande, em pleno século XXI. Então questionamos: Seria isso um retrocesso? Podemos 

dizer que sim e podemos dizer que não. Já que os sindicatos rurais conseguiram aos 

longos dos anos muitos direitos efetivos pelo Estado, uma luta significativa nas 

condições de melhoria do trabalho no campo. Ou, essas uma “concessões” dadas pelo 

Estado, para assim continuar dominando a conscientização que a classe precisa 

continuamente ter para compreender sempre suas necessidades como trabalhadores. 
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 Hoje, a única forma de manifestação da classe trabalhadora incentivado pelo 

sindicato, são algumas manifestações e nem todos os anos: como o 1º de maio (Dia do 

Trabalhador) e o dia 12 de agosto, dia da morte de Margarida. 

 É difícil chegar a um resultado comum nessa discussão abordada na pesquisa, 

mas é a partir da Geografia, que podemos tentar compreender os diferentes fenômenos 

sócio-espaciais, decifrando os diferentes papéis exercidos por cada um na sociedade, na 

busca pela territorialização da luta por uma sociedade muito além da exploração e 

alienação imposta pelo capital. 
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APÊNDICE A – Organograma do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa 

Grande 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         
Fonte: Dados fornecidos pelo STR Alagoa Grande, 2009. 
Org. Emmy Lyra Duarte 
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APÊNDICE B – Tabela usada para o levantamento dos dados das sindicalizadas  

no STR Alagoa Grande 
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista (Coordenadora do Conselho Estadual de 

Mulheres Trabalhadoras Rurais – CEMTR da FETAG – PB) 

 

DATA: 16/12/2008 

LOCAL: FETAG – PB 

ENTREVISTADA: Atual coordenadora do Conselho Estadual de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais – CEMTR da FETAG – PB 

 

1. História de vida: 

1.1. Quem é Maria das Neves Moura do Nascimento?  

1.2. Onde nasceu?  

1.3. Qual a história de vida dos seus pais?  

 

2. Inserção no movimento: 

2.1. Como se deu sua consciência de uma melhor condição de vida como 

mulher e trabalhadora? 

2.2. Como, quando e em qual movimento ocorreu sua inserção no mundo 

político? 

2.3. Como e por que se tornar uma liderança? 

2.4. O que é CEMTR? Qual o seu significado na luta? Quais suas 

principais abordagens? 

 

3. Problemática de gênero: 

3.1. Qual sua visão da problemática de gênero? 

3.2. Quais os pontos de maiores dificuldades enfrentados hoje nessa 

questão? 

3.3. Na Paraíba, como se desenvolve essas questões da mulher 

trabalhadora rural tanto no CEMTR como nos movimentos em geral 

presentes nessa luta? 

3.4. Quais são os movimentos mais atuantes nesse enfoque na Paraíba? 

 

4. Margarida Maria Alves: 

4.1. Conheceu Margarida Maria Alves? 

4.2. Na visão da senhora, quem foi à líder? Qual a função exercida na 

época e até hoje dessa sindicalista? 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista (ex- coordenadora do Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras do Brejo Paraibano) 

 

DATA: 27/07/2009 

LOCAL: Alagoa Grande  

ENTREVISTADA: Ex-coordenadora do Movimento de Mulheres Trabalhadoras do 

Brejo Paraibano – MMB 

 

1. Qual a sua história de vida? 

 

2. Como se deu a inserção no movimento? 

 

3. Por que se tornar uma liderança? 

 

4. Como funcionava o MMB? 

 

5. Qual a influência do movimento no município de Alago Grande? 

 

6. Atualmente, como está a luta de gênero na esfera do sindicato? 

 

7. Qual a sua visão diante da problemática de gênero? 
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APÊNDICE E – Roteiro de Entrevista (atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais do município de Alagoa Grande) 

 

DATA: 24/03/2009 

LOCAL: Alagoa Grande 

ENTREVISTADA: Atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 

município de Alagoa Grande – PB 

 

1. Qual a sua trajetória de vida? 

 

2. Quais são as relações existentes entre os trabalhadores da região e a terra? 

 

3. O sindicato funciona independente? 

 

4. Por quais motivos os motivos os trabalhadores procuram efetivar sua 

sindicalização? 

 

5. Atualmente, como se coloca essa discussão da posse da terra na região? 

 

6. Hoje, em números, as mulheres são em maioria sindicalizada dentro do 

sindicato. Como o senhor justifica esse processo? 

 

7. Existe algum tipo de movimento atuante dentro sindicato com o foco na 

discussão de gênero? 

 

8. Qual a posição do sindicato diante dessa discussão? E do senhor? 

 

9. Ao me que me consta, existem apenas duas assembléias anuais dentro do 

sindicato. No que consistem essas assembléias? 

 

10.  Quais as discussões estabelecidas nessas assembléias e porque apenas duas? 

 

11. Dentro do STR Alagoa Grande existiram algumas mulheres como presidentes, 

como exemplo Margarida e Maria da Penha. Existe alguma diferença no 

processo de conduta entre um homem e uma mulher na presidência? 

 

12. Os objetivos de luta mudam de acordo com o gênero? 

 

13. Quais são as datas comemoradas pelo sindicato? 
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APÊNDICE F – Roteiro de Entrevistas (Sindicalizadas do STR Alagoa Grande) 

 

DATA: março a julho de 2009 

LOCAL: Alagoa Grande 

ENTREVISTADA: Trabalhadoras sindicalizadas do STR Alagoa Grande 

 

 

1. Qual o seu nome? 

 

2. Em qual local você mora? 

 

3. Qual o tipo de trabalho você exerce? 

 

4. Por que você se sindicalizou? 

 

5. Qual o seu estado civil? 

 

6. Se casada, seu marido também é sindicalizado? 

 

7. Com que freqüência você vem ao sindicato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A – Pronunciamento do Deputado Federal Luiz Couto em homenagem aos 25 

anos da morte da líder sindical Margarida Maria Alves (13/08/2008) 
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ANEXO B – Fotos da passeata em homenagem aos 25 anos de morte de Margarida 

Maria Alves (13/08/2008)  
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ANEXO C – Folheto distribuído na Missa de 25 anos da morte de Margarida Maria 

Alves (13/08/2008) 

 

 


