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INTRODUÇÃO 

Exclusão e desigualdade social são palavras que refletem o cotidiano dos camponeses, 

que fazem parte de um grupo social marginalizado pelo capital que apresenta o mercado como 

alternativa única, fazendo com que esses grupos sejam vistos como arcaicos, “atrasados”, 

devendo desaparecer. Diante desse cenário, o meio rural foi historicamente ignorado no que 

concerne às políticas de educação no campo. Com os movimentos sociais no campo, 

especialmente pós 1980 surgiu a possibilidade de construir uma experiência educacional 

diferenciada, a partir das luta e enfretamentos que acabaram por provocar a conscientização 

dos trabalhadores rurais no sentido de construção de uma mundo onde o mercado não fosse a 

única possibilidade, sendo importante referir que a escola nesse cenário ganha uma 

centralidade significativa. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo apresentar a 

educação do/no campo de uma forma ampla, e não somente institucional, visto que a 

educação como tal possui um papel predominantemente reprodutor e conseqüentemente 

comprometido com a manutenção do status quo. Como forma de referendar as afirmações 

feitas passamos a expor uma experiência pedagógica materializada na trajetória de uma líder 

sindical – Margarida Alves, buscando na imagem da líder sindical referida, que em sua 

trajetória contribuiu para a conscientização e a organização de diferentes comunidades 

especialmente no interior do Estado de Pernambuco. A partir de uma breve contextualização 

da vida e luta sindical de Margarida Alves, será apresentada identificação como mártir da luta 

camponesa bem como a utilização de sua imagem como símbolo de luta e da representação de 

gênero no campo. Sendo que sua imagem inspira inclusive uma das mais importantes 
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manifestações das mulheres camponesas no Brasil, qual seja Marcha Das Margarida, 

organizada pela CUT e Fetagri. Na trajetória dessa camponesa podemos perceber a estreita 

identificação entre educação e trabalho. Essa pesquisa, ainda em fase de elaboração, utilizada 

da pesquisa bibliográfica, documental e de fontes iconográficas, merecendo destaque o mural 

da Prelazia de São Félix do Araguaia, localizado no nordeste do Estado do Mato Grosso. 

Inicialmente faremos uma breve descrição da biografia dessa personagem. Margarida 

Maria Alves, nasceu em cinco de Agosto de 1933 sendo a caçula, em uma família de nove 

irmãos, em Alagoa Grande - PB. Margarida era negra, casada com Severino Casimiro Alves e 

tinha um filho (José de Arimatéia). Desde muito cedo, por necessidade de sobrevivência 

Margarida estava presente nos trabalhos do campo, e já sentia a necessidade de buscar 

melhorias para seus companheiros de trabalho, e foi através da ajuda e influência do padre 

Geraldo, que a católica Margarida começou a se inserir no Sindicato Rural de Alagoa Grande 

– PB. 

Importante ressaltar que neste período de juventude até o seu amadurecimento 

político, Margarida vivia em um contexto em que o Brasil estava deixando de ser um país 

cujo sistema político era baseado em “trocas de favores” entre o governo central e os poderes 

locais, o coronelismo, no qual os trabalhadores rurais, desprovidos de qualquer estrutura que 

lhes possibilitasse mudança de vida, eram dependentes do coronel: em sua grande maioria 

analfabetos, sem assistência médica, sem capital cultural que lhes permitissem certa 

autonomia da consciência, os trabalhadores rurais viam na imagem do coronel o benfeitor, 

único que faria algum favor para eles. Este período, marcado pelo fim da República Velha 

(1889-1930), deu a Getúlio Vargas seu primeiro mandato como presidente do Brasil, através 

de um governo provisório, no qual governava por decretos e com amplos poderes. 

Neste sentido, com a Constituição de 1937, promulgada por Vargas, em um regime 

centralizador, por vezes autoritário, o Brasil vinha modificando-se profundamente à procura 

de se ajustar às necessidades econômicas e sociais da época. Nesta, Era Vargas, então, é 

estimulada a expansão de atividades urbanas, e o eixo da economia é deslocado da agricultura 

para a indústria, modernizando-se a economia brasileira. Foi neste período de ditadura 

Varguista, no entanto, que se viu emergir alguns direitos sociais trabalhistas. Com a criação 

do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a Consolidação das Leis do Trabalho em 

1943, os trabalhadores urbanos passam a ter alguns direitos que garantiam melhores 

condições de trabalho. Porém, tais direitos não alcançaram os trabalhadores do campo, que 

desde sempre foram marginalizados no que concerne aos seus direitos como cidadãos e 

trabalhadores, pois agora a economia girava em torno da indústria e não mais da agricultura. 



Em termos políticos tivemos retrocesso, visto que em 1937 Vargas instaurou a ditadura 

apoiado pelo aval dos militares instituindo o Estado Novo. As discussões historiográficas e 

sociológicas evidenciam uma controvérsia sobre a criação de direitos sociais. Parte dos 

estudiosos afirma que esses não resultam de uma organização dos trabalhadores, mas sim de 

uma concessão de governos autoritários, uma maneira de controlar e impedir embates sociais 

que colocassem em risco a autonomia do governo, e esses direitos nunca chegaram de fato aos 

trabalhadores rurais, enquanto outro recusam essa tese. 

Depois da breve experiência democrática (1945 até 1964), com o fim do Estado Novo, 

o Brasil entrou, do ponto de vista dos direitos civis e políticos, nos anos mais sombrios da sua 

história. 

A partir de 1964, durante o período em que Margarida esteve à frente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (1971-1983), o Brasil passava por várias lutas entre as classes sociais, e 

vivia o regime civil-militar (até 1985). Os presidentes que governaram nestes anos foram: 

Emilio Médici - 30/10/1969 - 15/03/1974; Ernesto Geisel - 15/03/1974 - 15/03/1979; João 

Figueiredo - 15/03/1979 - 15/03/1985. 

Neste período, o presidente Emílio Médici, era considerado um militar linha - dura, a 

imprensa sofria com a censura e a oposição cessada com violência. O lema do governo militar 

era “ Brasil, ame-o ou deixa-o”. Tempos mais tarde Geisel mantém uma postura conservadora 

em relação à abertura política, revogando o AI-5, dando direito ao próximo presidente de 

decretar Estado de Sítio
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 a qualquer instante.  

No que se refere aos direitos sociais, houve uma sensível melhora na época dos 

militares. Foram criados o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), Banco Nacional de Habitação (BNH), e em 1974 o Ministério da Previdência e 

Assistência Social. Mesmo assim o cenário dos trabalhadores e, principalmente os rurais, era 

consideravelmente defasado e marginalizado. 

Os trabalhadores predominantemente do espaço rural, a partir de sua organização, 

contribuíram para o avanço do processo de democratização com greves e reivindicações. 

Diante deste contexto, Margarida não se restringia a uma jornada de trabalho no 

campo; era esposa, mãe, dona de casa e líder sindical. O início de suas atividades nas 

organizações de trabalhadores rurais foi como tesoureira do sindicato rural, acabando por ser 

eleita como presidente do sindicato tendo lá permanecido por 12 anos. Período em que moveu 

mais de 600 ações trabalhistas contra usineiros e senhores de engenho da região o que fez dela 

uma liderança política na região. 



Margarida foi mais além, lutando por direitos básicos que já estavam garantidos para 

os trabalhadores urbanos como vimos acima, tais como o 13° salário, férias anuais, carteira de 

trabalho assinada e jornada de trabalho de 8 horas. 

Diante do quadro de descaso histórico do Estado que com suas políticas abandonou ao 

longo do século XX a agricultura familiar, sabe-se que a população rural sempre foi 

condenada ao esquecimento. O êxodo rural realizado por milhares de famílias em busca de 

melhores condições de vida trouxeram como consequências para o país a concentração de 

terras e rendas nas mãos de poucos, o desemprego e uma concentração urbana sem 

planejamento, aliados a violência e marginalização urbana. E o tipo de agricultura priorizado 

pelas políticas do Estado agora era a capitalista patronal – monocultura exportadora que 

atende ao mercado global.  Em uma perspectiva pessimista, esses agricultores seriam legados 

ao desaparecimento ou ao aprimoramento de suas técnicas, visando se inserir no novo tipo de 

agricultura para sobreviver.  Nossa personagem sempre preocupou-se com a educação do 

trabalhador rural, tendo ajudado a fundar o “Centro de Educação e Cultura do Trabalhador 

Rural, do qual foi diretora, de 1981 a 1983”. (Woortmamnn, 2006, p.16). O centro de 

educação tem o intuito de contribuir também com “um modelo de desenvolvimento rural e 

urbano sustentável, a partir do fortalecimento da agricultura familiar”. 

Margarida foi morta na porta de sua casa no dia 12 de agosto de 1983, na presença de 

sua mãe, seu marido e filho, com um tiro de espingarda no rosto. 

 

FUNDAÇÃO MARGARIDA ALVES 

No inicio da década de 70, foi criado o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da 

Arquidiocese da Paraíba, com o objetivo de desenvolver atividades dentro dos eixos de ação 

prestando apoio e assessoria jurídica aos movimentos sociais. 

No dia 8 de julho de 1994, foi criada pelo arcebispo da Paraíba D. José Maria Pires, 

uma entidade juridicamente autônoma, uma ONG (Organização não Governamental), em 

homenagem a líder sindical Margarida Maria Alves. O Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos passou a se chamar Fundação de Defesa dos Direitos Humanos “Margarida Maria 

Alves”.  

 A Fundação de Defesa dos Direitos Humanos “Margarida Maria Alves” é uma 

entidade da sociedade civil, que busca impedir ações de desrespeito aos Direitos Humanos, e 

promover o acesso das populações carentes à Justiça e também facilitar sua compreensão em 

relação à legislação.  

http://www.fundacaomargaridaalves.org.br/biografiamma.php
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Em 2000, foi realizada uma avaliação institucional, com o objetivo de auxiliar na 

transição completa de um serviço pastoral para uma organização da sociedade civil autônoma 

e conseqüentemente, melhorar a qualidade dos trabalhos. A partir desta avaliação foi 

elaborado um projeto denominado, Projeto Institucional/Trienal Instrumentos Legais para 

uma Ação Cidadã, que definiu os eixos nos quais a fundação passaria a atuar, interferindo 

junto à sociedade, priorizando os grupos organizados de mulheres, moradia/ solo urbano, 

criança e adolescente de comunidades empobrecidas, além da intervenção na fiscalização de 

políticas públicas, o que possibilitou a completa transição de um serviço pastoral para uma 

organização da sociedade civil autônoma. Em 2004, foi aprovada a segunda etapa do Projeto 

Institucional / Trienal Instrumentos Legais para uma Ação Cidadã II, que deu continuidade 

aos trabalhos realizados no projeto antecedente.     

 

MARCHA DAS MARGARIDAS 

 Marcha das Margaridas é um movimento com o intuito de combater a fome, a 

pobreza, a violência sexista e construir um novo Brasil com igualdade de gênero. 

Teve sua origem inspirada na marcha de 850 mulheres em Quebec, no Canadá, que 

marcharam 200 quilômetros contra pobreza, em Junho de 1995. No ano de 2000 foi realizada 

a primeira marcha mundial (MMM - Marcha Mundial das Mulheres) que teve início no dia 8 

de março e durou até dia 17 de Outubro do mesmo ano. Tinha como slogan a frase “2000 

razões para marchar contra a pobreza e a violência sexista”.  

Em janeiro de 2005, na 5ª edição, do Fórum Social Mundial - FSM, em Porto Alegre, 

fez-se o lançamento das ações internacionais, visando a realização da segunda marcha, que 

teve início no Brasil em 8 de março de 2005, viajando por 50 países, tendo seu encerramento 

em 17 de outubro do mesmo ano. Foi neste ano que se consolidou a legitimidade da marcha e 

a mesma se tornou de cunho internacional. 

No 7º encontro Internacional da MMM, em Outubro de 2008 decidiu-se a terceira ação 

mundial, prevista para 2010, com início novamente no dia 08 de março, ou seja, todos os 

anos, desde a morte de Margarida Alves, acontece a marcha das margaridas, e após o ano de 

2000 se cogitou a possibilidade de fazer essa marcha mundial (internacional), que terá sua 

terceira edição este ano. 

Ainda que a imprensa tenha dedicado pouca atenção a esse movimento, o mesmo tem 

conseguido reunir um expressivo número de trabalhadoras rurais, denunciando as condições 



de pobreza, desigualdade, violências ausência de políticas publicas direcionadas para esse 

público. 

 

MARGARIDA ALVES: UMA MÁRTIR CAMPONESA 

Margarida também é retratada em fontes iconográficas, as quais têm um papel 

fundamental para a disseminação da sua importância nos movimentos sociais especialmente 

do campo Uma das principais fontes é o Mural da Prelazia de São Félix do Araguaia, o qual é 

pintado para apresentar a sociedade e principalmente aos moradores da região os vários 

nomes que lutaram e morreram nessa busca de melhorias para uma sociedade e uma 

população que dependiam de suas lideranças. 

Citamos como exemplos de iconografia o Mural da Libertação Pintado por Maximino 

Cerezo Barredo
2
 

As pinturas foram produzidas entre os anos de 1977 e 2001 e são 

apresentadas, cada uma com uma denominação, num total de onze painéis de 

diferentes tamanhos, espalhados pelos municípios de São Félix do Araguaia, 

Luciara, Santa Terezinha, Ribeirão Cascalheira, Vila Rica, São José do 

Xingu e Querência, todas elas localizadas no Estado de Mato Grosso 

(ALVES e GOMES: 2010). 

 

 Estas pinturas são de Grande relevância para a educação da população destas regiões, 

pois deixam viva a imagem de luta e reivindicação dos seus direitos. A figura apresentada foi 

destaca pela presença do nosso objeto de pesquisa – Margarida Maria Alves.  

 Margarida Alves é pintada no afresco de Maximino sob um tapete de margaridas, o 

qual representa a Marcha das Margaridas já citada acima. O mural em questão chama-se 

“Amor Maior”, e esta localizado na Igreja Santuário dos Mártires em Ribeirão Cascalheira na 

Prelazia de São Félix do Araguaia, tanto a igreja quanto o mural foi destinado aqueles que, 

devido a suas lutas sociais tiveram como conseqüência o  fim de sua vida. 

 O Afresco apresenta alguns dos mártires mais importantes não só do estado de Mato 

Grosso, mas da America Latina, levando assim, a imagem de Margarida para a população da 

Prelazia, como também de todo o país e do mundo. 

Margarida foi de grande importância para as lutas no campo tendo até hoje sua 

memória lembrada nos movimentos sociais, como no mural aqui expresso e indo alem, 

simbolizando alguns movimentos sem terra, como o assentamento Margarida Maria Alves no 

município de Juarez Távora na Paraíba e, outro assentamento com este nome que encontra-se 

próximo a Cuiabá, em Mirassol d´Oeste (300 quilômetros da  capital), o assentamento produz 

arroz, feijão, milho e mandioca, alimento para subsistência dos assentados. 



A titulo de curiosidade apresentamos também o Premio Margarida Alves, o qual 

seleciona os melhores trabalhos sobre estudos Rurais e de Gênero,  e que deu origem ao Livro 

Margarida Alves. Este livro foi organizado a partir de uma coletânea com os melhores 

trabalhos premiados. Esta premiação ocorreu em três edições, sendo premiados 28 trabalhos 

que relatam as participações das mulheres rurais pela terra, acesso a recursos naturais, o 

exercício da cidadania, da diversidade, sexualidade, da violência contra a mulher e pela 

documentação da trabalhadora rural, segundo dados do Ministério do desenvolvimento 

Agrário.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente trabalho procuramos expor a trajetória da sindicalista Margarida Maria 

Alves, e como ela contribuiu para a conscientização dos trabalhadores do campo quanto a 

seus direitos e para a imagem da mulher enquanto trabalhadora do campo. Dessa forma, é 

notória a importância que Margarida Maria Alves teve e ainda tem para muitas representações 

femininas, não só nacional mas também internacional, a partir do momento em que seu nome 

é lembrado por varias instancias da expressão de luta rural. 

 Margarida foi uma mulher que não deixou os obstáculos de uma sociedade machista 

barrar o seu caminho, não teve medo de enfrentar toda uma sociedade por uma causa em que 

acreditava, tornando-se mártir de milhares de mulheres que hoje seguem o exemplo de 

Margarida e vão as ruas para reivindicar seus direitos. 

É a partir desses exemplos de lutas e mobilizações femininas que devemos nos pautar 

e continuar nos mobilizando para que sejam minimizadas as diferenças de gênero, raça e etnia 

na nossa sociedade. 

 

 

                                                           
1
 O Estado de Sítio é um instrumento que o Chefe de Estado pode utilizar em casos extremos: 

agressão efetiva por forças estrangeiras, grave ameaça à ordem constitucional democrática ou 
calamidade pública. Esse instrumento tem por característica a suspensão temporária dos direito e 
garantias constitucionais de cada cidadão e a submissão dos Poderes Legislativo e Judiciário ao 
poder Executivo, assim, a fim de defender a ordem pública, o Poder Executivo assume todo o poder 
que é normalmente distribuído em um regime democrático. 

 
2 Missionário claretiano espanhol identificado como pintor da Teologia da Libertação.  
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