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Introdução 

O presente trabalho está dividido em cinco seções no intuito de poder contemplar 

diversos aspectos acerca da temática abordada. No primeiro momento, tratamos dos aspectos 

mais gerais do golpe civil-militar evidenciado entre os anos 1964 e 1985; no segundo tópico 

abordamos os elementos que se tornam evidentes no período ditatorial no que toca à realidade 

paraibana. 

 Em seguida, buscamos elencar, no terceiro momento, o papel desempenhado pelo 

Estado nesse contexto histórico, bem como o enfrentamento realizado pela resistência e luta 

camponesa; no quarto tópico tratamos de forma mais específica como se dá a resistência ao 

período de ditadura na Paraíba por meio das Ligas Camponesas, e na última seção, 

abordaremos o protagonismo de Elizabeth Teixeira no que tange o movimento das Ligas 

Camponesas no estado paraibano.   

Sabemos, contudo, que este breve estudo possui um caráter inicial e se propõe a trazer 

elementos que possam fomentar essa discussão que nos parece de suma importância, 

sobretudo em meio à conjuntura atual em que o conservadorismo vem ganhando forças, o que 

pressupõe a retomada de uma postura de resistência frente aos desmontes das conquistas tão 

duramente obtidas pela população brasileira. 

Ademais, convém mencionar que, a história da sociedade brasileira é perpassada por 

diversos momentos de luta e de resistência, o que fortalece a relevância do presente estudo, 

uma vez que ele se propõe a recuperar traços importantes de parte da história da Paraíba. De 

forma mais específica, busca recuperar aspectos da memória e elementos da história de um 

povo, em que é possível observar a disputa pelo poder, a violação de direitos, o autoritarismo 

por um lado e por outro a resistência, além de intencionar trazer apontamentos acerca da 

participação feminina em meio ao movimento camponês. 

 

1. Apontamentos sobre o golpe civil-militar dos anos 1964 

                                                           
1 Graduanda em Serviço Social, pela Universidade Federal da Paraíba. 
2 Graduanda em Pedagogia (educação do campo), pela Universidade Federal da Paraíba. 
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Nos anos que antecedem o golpe civil-militar dos anos 1964, João Goulart ocupava o 

posto de presidente da república do Brasil e seu governo conviveu com as tensões 

provenientes do embate político entre a esquerda e a direita da política partidária brasileira.  

Contudo, Jango termina optando por um viés mais esquerdista, formulando, inclusive, 

propostas de reformas de base, mas a postura por ele assumida fez com que ele fosse 

considerado comunista. Vários setores da sociedade civil se levantaram contra seu governo, 

apoiados pela igreja católica, por parte do empresariado e por organismos internacionais. 

Até que aos 31 de março de 1964 acontece o golpe de Estado que tira do poder o então 

presidente João Goulart. Golpe esse, dado pela parcela mais conservadora dos militares com a 

aprovação de setores civis da sociedade. Então o presidente da Câmara dos Deputados Ranieri 

Mazzili recebe a posse do cargo declarado vago. Já em 15 de abril do mesmo ano foi eleito de 

forma indireta, o General Humberto de Alencar Castelo Branco para assumir a presidência do 

Brasil. 

 O espaço de tempo que compreende os anos de 1964 a 1985, corresponde aos 21 anos 

de Ditadura militar em que esteve inserido o Brasil. Esse período foi marcado por uma 

repressão implacável àqueles que se opusessem ao regime que fora implantado pelos militares 

e/ou tentassem resistir a “ordem” por eles estabelecida. Nessa época muitos paraibanos foram 

perseguidos, foram vítimas de torturas, outros desapareceram e tantos mais foram mortos. 

 

2. A ditadura civil militar e o caso paraibano 

A representação política no estado da Paraíba estava a cargo do Governador Pedro 

Gondim. Neste estado, nos anos anteriores ao golpe militar, houve muitas mobilizações dos 

trabalhadores do campo e da cidade. O processo de urbanização intensificava-se e somado a 

inserção do capitalismo no campo, deu margem ao surgimento das práticas trabalhistas. 

Convém destacar que, pelos esforços de presidentes de sindicatos é criada, na década 

de 1960, a Comissão Intersindical (COSINTRA), com o intuito de atender algumas das 

demandas dos trabalhadores. Daí surge o núcleo do Comando geral dos Trabalhadores (CGT) 

para monitorar as greves e reinvindicações desse recorte histórico (NUNES, 2016).  

Outra iniciativa sindicalista diz respeito ao Pacto de Unidade e Ação, correspondente 

aos sindicatos dos portuários e dos ferroviários da cidade de Cabedelo. Ademais, Cresce 

também nesse período, o movimento dos estudantes secundaristas e universitários, bem como 

a Associação Paraibana de Imprensa (API). 

Em 1961, estudantes e profissionais da área de educação juntamente com assistentes 

sociais ligadas a Juventude Universitária Católica (JUC), fundam a Campanha de Educação 
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Popular (CEPLAR). Tal iniciativa tinha por base o método educativo de Paulo Freire, o qual 

visava levar à educação e com ela a conscientização a parcela mais popular da sociedade.  

No tocante a composição da CEPLAR, relata Paulo Giovani (2014, p.82): “No seu 

conselho Deliberativo, estavam representados o movimento sindical, o estudantil, a Igreja 

Católica, a API, dentre outras entidades. Os comunistas também participam diretamente, 

principalmente o teatrólogo Paulo Pontes [...]”. 

Nessa medida, convém dizer que em se tratando do recorte histórico aqui abordado, 

torna-se notável o crescimento do movimento dos sindicatos e também do movimento 

popular. No que toca às manifestações populares, é o movimento camponês que tem maior 

expressão nesse momento.   

Dentro dessa perspectiva, vale mencionar que o domínio sobre o campo da Paraíba era 

exercido pelo Grupo da Várzea, o qual era composto, sobretudo, pelas famílias Veloso 

Borges, Ribeiro Coutinho e também pelo Estado. Nesta conjuntura, os camponeses eram 

vítimas de uma exploração implacável. 

Vale ressaltar que, existia uma relação de benefícios prestados reciprocamente entre o 

Estado e os donos de terra: por um lado o Estado se colocava a serviço dos latifundiários, por 

outro, o Grupo da Várzea legitimava o poder político do Estado por meio da ocorrência do 

curral eleitoral e do chamado voto de cabresto. 

No estado da Paraíba o golpe civil-militar contou com a participação de membros da 

União Democrática Nacional (UDN), do Partido Social Democrático (PSD), dos setores civis 

e militares e de jornalistas. O então governador paraibano Pedro Gondim aderiu ao golpe no 

dia seguinte. Todavia, as forças da Esquerda paraibana, não esperavam pelo golpe e tentaram 

se opor, porém seus esforços foram insuficientes para conter a “ordem” que estava se 

estabelecendo em todo o país.  

As tropas militares dispersaram as mobilizações que refletiam as tentativas de 

resistência ao golpe de 64, como o que ocorreu em 31 de março e é narrado por Nunes (2014, 

p. 92): “chegou a ser iniciado um comício no bairro de Cruz das Armas, promovido por 

entidades ligadas à esquerda - Partido Comunista, CGT, Pacto de Unidade e Ação e 

Federação das Ligas Camponesas – que foi dissolvido pelas tropas federais”. 

 Houve outros atos com o mesmo objetivo na cidade de Rio Tinto, em Sousa, em 

Campina Grande, dentre outras localidades. Ocorreu ainda, a invasão da API pelo Exército e a 

invasão da CEPLAR por civis que apoiavam o golpe de 64, o que demonstra os ataques que 

foram direcionados às pessoas que tentaram resistir ao Golpe que vinha se consolidando em 

nível nacional. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



4 

 

Em virtude disso, muitos mandatos foram cassados o que aconteceu, por exemplo, 

com os deputados Assis Lemos e Lagstein de Almeida. O fato é que todos os considerados 

subversivos diante da nova ordem estabelecida pelo regime militar sofriam perseguições as 

mais diversas: cassação de mandatos; afastamento de professores de seus cargos ou mesmo 

impedimento de assumi-los; intervenções nas direções de entidades estudantis, entre outras 

práticas.  

Vale ressaltar, porém, que embora a perseguição tenha se estendido a diversos setores 

da sociedade, a repressão mais acentuada é sofrida pelas Ligas Camponesas, por ser 

considerada uma ameaça à ordem estabelecida e uma afronta aos grandes latifundiários. 

(CARNEIRO, 2011). 

É importante mencionar, que alguns setores da sociedade civil apoiavam o governo 

militar, como por exemplo: a Assembleia Legislativa, a alta hierarquia da igreja católica na 

Paraíba e vários colunistas. Enquanto que por outro lado, várias pessoas e entidades eram 

vítimas de repressão e perseguição e por isso eram torturadas, desapareciam e eram mortas. 

 

3. O papel desempenhado pelo estado e a resistência camponesa 

A partir da década de 1950, foram criados os sindicatos rurais e as Ligas Camponesas, 

como uma forma de resistir à opressão sofrida pelos homens e mulheres do campo, vitimados 

pelos latifundiários que tinham o apoio e o auxílio do Estado, o qual deveria garantir aos 

cidadãos o acesso aos seus direitos, independente de classe, localidade ou qualquer outra 

característica individual. No entanto, “Durante a ditadura militar no Brasil, o uso do termo 

‘camponês’ poderia ser o suficiente para desencadear prisões, torturas e assassinatos.” 

(CARNEIRO E CIOCCARI, 2011, p.24). 

Todavia, pela ausência da ação protetiva do Estado, nesse período, os camponeses 

foram expropriados e expulsos das terras, como consequência das modificações que 

ocorreram nas relações produtivas do sistema latifundiário. 

Desse modo, quando os camponeses paraibanos passaram a questionar a dominação 

exercida pelos donos de terras aliados ao Estado e romperam com o localismo paroquial, 

começaram a mobilizar-se por meio de congressos e da influência das lutas travadas no estado 

de Pernambuco.  

Dessa forma, iniciam-se as Ligas Camponesas na Paraíba. A primeira a surgir foi à 

chamada Liga de Sapé, em 1958. Ela é presidida, para todos os efeitos, por um pequeno 

proprietário, contudo é o líder camponês João Pedro Teixeira quem de fato dirige o 
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movimento. Movimento esse, que procurou não manter vínculo de identificação com o 

comunismo. 

Houve uma grande disseminação das Ligas Camponesas por diversas cidades do 

estado paraibano, totalizando quinze entidades e aproximadamente quarenta mil sócios. 

Embora houvesse muita perseguição por parte dos proprietários de terras, o campo passa a se 

comunicar com a cidade de uma forma tal que, as Ligas receberam apoio, segundo Nunes 

(2016, p.84): “de parte da imprensa, de parlamentares progressistas, da Frente de Mobilização 

Popular, do Centro de Educação Popular (CEPLAR), de segmentos da igreja, de estudantes, 

das esquerdas e até de elementos liberais da classe média”. 

A reação dos grandes latifundiários foi de muita violência. Eles reprimiam as 

manifestações dos camponeses que lutavam por melhorias nas suas condições de vida e de 

trabalho. Os poderosos donos de terras consideravam uma afronta às lutas dos homens e 

mulheres do campo e para impedi-los cometeram diversas atrocidades, desrespeitando a 

dignidade dessas pessoas, 

 

Apelaram tanto para argumentos “sutis” de persuasão, tais como: a ameaça 
de expulsão das terras; agressões e atentados de morte; cooptação de 
lideranças e sua transferência para outras regiões; intimidação através da 
realização de manobras militares em áreas de conflito, com o uso da 
violência efetiva, sob diversas formas: espancamentos, invasão e destruição 
das residências, prisões irregulares e, por fim, assassinatos de liderança. 
Também, tornou-se comum a criação de milícias particulares, fortemente 
armadas, no interior das propriedades, em áreas socialmente críticas. 
(NUNES, 2012, p. 85).  
 

Muitos líderes das Ligas Camponesas foram vítimas de perseguição, espancamento ou 

foram até mesmo mortos. E não só eles, como também outros camponeses que tivessem 

alguma ligação com esses líderes. Como foi o caso do assassinato de João Pedro Teixeira, 

dirigente da Liga de Sapé, em que o acusado de ter encomendado o crime ficou isento após 

manobra política. (VAN HAN, 2006)  

Ocorreram ainda diversos episódios em que a reação dos camponeses gerou um 

enfrentamento para com os proprietários, resultando em perdas para ambos os lados, a 

exemplo do conflito em que chegou a óbito o líder camponês Alfredo Nascimento. 

 No caso da chamada “chacina de Mari” que teve por saldo uma perda de quatro 

pessoas do campo e sete do lado dos policiais e capangas, dentre os mortos estava o líder 

sindical Antônio Galdino da Silva. E esse episódio também é conhecido como a Resistência 

de Mari, fato ocorrido em 15 de janeiro de 1964. Conforme afirma Nunes (2014, p.86): “Estas 
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violências chegaram ao auge após o golpe de 1964, que resultou no total desmantelamento do 

movimento camponês”. 

 

4. A Liga Camponesa na Paraíba: um retrato da resistência 

No ano de 1958 foi fundada por João Pedro Teixeira a Associação dos Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas de Sapé, sendo o primeiro passo para a organização dos 

trabalhadores rurais enquanto movimento, tendo por finalidade a prestação de assistência 

social e jurídica aos seus associados. Contudo, o objetivo central da referida organização 

consistia em organizar os camponeses para lutarem por seus direitos, sendo que 

posteriormente a associação veio a se tornar a Liga Camponesa da Paraíba, o que se deu pela 

interferência da imprensa.  

 Na construção da Associação houve a participação dos camponeses como a de outros 

membros da sociedade, tais como: “profissionais liberais, pequenos comerciantes, operários, 

pequenos agricultores, estudantes ou qualquer um que desejasse participar da organização que 

estava nascendo” (LEMOS, 1996, p. 32). 

 O mesmo autor assevera que a importância da contribuição de outros membros da 

sociedade civil no início da Associação, está relacionada ao fato de os camponeses não 

possuírem experiências anteriores no que diz respeito ao processo organizativo e nem mesmo 

a instrução da leitura e da escrita. 

Deste modo, cabe dizer que a Liga Camponesa de Sapé, devido à realidade vivenciada 

pelo camponês, reivindicava a consolidação da Reforma Agrária, a eliminação do cambão e 

lutava por direitos trabalhistas até então inexistentes para a classe trabalhadora do campo. 

Podemos destacar essa afirmação no relato de um camponês: 

Antes do surgimento das ligas camponesas, os camponeses não tinham 
nenhuma consciência dos seus direitos e se submetiam a todas as formas de 
exploração do latifúndio, o “cambão”, a sujeição, o furto da vara, o vale do 
barracão e, ainda mais, a honra das suas jovens filhas. (Relato no Seminário 
Memórias Camponesas, apud TARGINO, MOREIRA & MENEZES , 2011, 
p. 90). 
 

Os autores Targino, Moreira & Menezes (2011) mencionam que não se pode afirmar 

que os trabalhadores rurais não tinham consciência das condições de opressão e da falta de 

direitos, contudo, devido às ameaças, as repressões, as violências ocorridas no campo e o 

enfrentamento direto com os “donos da terra” tinham poucas alternativas de resistência.   

 Nessa perspectiva, “A repressão política ao movimento das Ligas Camponesas se 

expressou em assassinatos, perseguições, prisões, mas também se difundiu em sentimentos de 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



7 

 

medo e imaginação de terror nas populações do campo e da cidade.” (TARGINO, MOREIRA 

& MENEZES, 2011, p. 90). Podemos exemplificar os casos de repressão e morte através dos 

camponeses João Pedro Teixeira, João Alfredo Dias (Nego Fuba), Pedro Inácio de Araújo 

(Pedro Fazendeiro), dentre outros que morreram na luta pela Reforma Agrária.   

Com o Golpe Civil-Militar de 1964, o Estado aumentou o seu poder coercitivo e de 

repressão em relação aos movimentos sociais e isso não foi diferente com a Liga Camponesa 

da Paraíba, sobretudo, por esse movimento representar uma forte resistência às opressões e 

violações de direitos dos trabalhadores naquele contexto histórico e político. 

 

5. A trajetória de luta de Elizabeth Teixeira 

A mulher camponesa é sinônimo de resistência, força e perseverança já que em seu 

cotidiano tem que lidar com o roçado, com a criação dos animais, com as tarefas domésticas, 

além da criação e educação dos filhos, a participação em movimentos sociais e também a luta 

contra as opressões do sistema capitalista. 

Dentro dessa perspectiva, buscamos trazer alguns apontamentos acerca da trajetória de 

Elizabeth na luta camponesa, em vistas de reafirmar a importância de seu legado, haja vista 

que ela continuou firme e forte na luta mesmo diante de tanta repressão. Ademais, buscamos 

demonstrar mediante sua história, o protagonismo feminino no movimento camponês que 

historicamente foi liderado por homens. 

 Nesses moldes, cabe dizer que parte da resistência de Elizabeth deu-se no momento 

em que ela decidiu casar-se com Pedro Teixeira, aos 16 anos de idade, contra a vontade do pai 

que era fazendeiro, comerciante e almejava para sua filha um casamento que lhe trouxesse 

retorno financeiro, bem diferente da realidade de Pedro: um homem negro, pobre e operário.  

Durante seu casamento, ela apoiava as atividades desenvolvidas por seu marido e foi a 

partir do assassinato de Pedro que Elizabeth assumiu a liderança da Liga. Em sua fala 

emocionada Elizabeth diz: 

Com muito amor, mas também com muito ódio e revolta, eu olhei bem para 
o rosto do grande líder camponês, o meu companheiro, o João Pedro 
Teixeira, e fiz o meu juramento. Ali, diante dele: Prometo, João Pedro que a 
sua luta, de hoje em diante, será a minha luta, prometo! Com consciência da 
luta ou sem consciência da luta, eu marcharei na sua luta. Darei continuidade 
a ela em seu lugar. Darei prosseguimento a tudo o que você fazia. Essa será 
sua a nossa respostas [sic] ao latifúndio. Assumo a sua luta para o que der i 
vier! Não temo mais nada, porque o pior já aconteceu. Viver ou morrer é 
mesma coisa para mim. Enquanto viver, vou viver para a sua luta, agora é a 
nossa luta! Juro! Juro diante de você! tantas vezes me pediu e tentei 
escapulir, mudar de conversa e, agora, estou dando a resposta, prometo e vou 
cumprir! (ROCHA, 2009, p.78-79). 
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Apesar das ameaças e perseguições dos latifundiários, Elizabeth assumiu a liderança 

da Liga Camponesa, dando continuidade ao trabalho de organização dos trabalhadores. 

Porém, muito perseguida chegou a ser detida, sofreu diversos atentados e mesmo com as 

perseguições continuou firme na luta junto aos camponeses. 

Todavia, mais um momento abalou a vida de Elizabeth quando a sua filha Marluce 

suicidou-se por não querer mais ver a impunidade dos assassinos do seu pai, além do medo de 

perder sua mãe. Sobre esse episódio afirmou Elizabeth Teixeira: 

Por mais que eu quisesse resistir, o peso sobre os meus ombros foi grande 
demais. Não suportei e fiquei como morta. Nem sei como tive forças para ir 
ao enterro. Eu não conseguia sair da cama. Não me alimentava. Não dormia. 
Não chorava. Sabia que tinha que cuidar dos meninos e dar continuidade à 
luta. No entanto, por mais que tentasse, não conseguia (ROCHA, 2009, 
p.109). 
  

Mesmo diante de tantas perdas Elizabeth Teixeira continuou na luta e disse: “A luta 

estava ligada à nossa necessidade de sobrevivência. Só havia dois caminhos pra os 

camponeses: continuar escravizados e morrer de fome na beira das estradas ou lutar. Quem 

luta tem esperança, porque está tentando construir um futuro diferente” (ROCHA, 2009, 

p.110). 

Observamos que muitos acontecimentos buscavam promover o afastamento de 

Elizabeth da luta por melhorias de vida e de condições de trabalho para os camponeses, porém 

ela insistia em continuar lutando em meio a tantas adversidades. Após o episódio fatídico da 

morte de sua filha, ela proferiu as seguintes palavras: "Então, eu senti o desespero dentro de 

mim, desespero para enfrentar a luta para o que desse e viesse" (CARNEIRO E CIOCCARI, 

2011, p.88).  

Muito embora Elizabeth Teixeira tenha permanecido fiel à luta, vale destacar que foi 

atingida por acontecimentos muito danosos: no período ditatorial ela chegou a ser presa por 

quase quatro meses, após ser liberada, passou a viver na clandestinidade longe de seus filhos, 

utilizando o nome falso de Marta Maria da Costa para a sua segurança e a de sua família, pelo 

período de 16 anos; viu seu filho Paulo sofrer uma tentativa de homicídio, aos 10 anos de 

idade; além de sofrer com a morte de seu marido Pedro e de sua filha Marluce. 

Nesse sentido, convém dizer que várias estratégias de sobrevivência foram utilizadas 

por Elizabeth durante esses 16 anos, em que precisou encontrar um lugar para ficar após ser 

rejeitada por seu pai na Paraíba, por Manoel Serafim em Recife, tendo que partir para o Rio 

Grande do Norte. Neste último estado em que passou a residir, precisou desenvolver trabalhos 
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na roça, também como lavadeira, além de alfabetizar crianças. E é nesse ínterim que Elizabeth 

retoma as atividades políticas. 

Já aos 81 anos de idade, no ano de 2006, Elizabeth fazia as seguintes reflexões em 

torno de sua história de luta: 

Hoje eu estou tão cansada. Eu sofri tanto, tanto, que eu imagino até assim, 
como é que eu estou viva ainda hoje, pelo sofrimento que eu passei na vida. 
Não foi fácil ficar sem João Pedro Teixeira, com meus filhos. Depois, ficar 
sem meus filhos. Deixar tudo abandonado na ditadura militar. Foi muito 
triste. (CARNEIRO E CIOCCARI, 2011, p.88). 

 
Nessa perspectiva, reiteramos aqui, a importância da luta empreendida por esta mulher 

que entregou sua vida pela causa dos trabalhadores do campo, e em contrapartida pagou 

preços muito altos, deixando ensinamentos de coragem e determinação.   

  

Considerações finais 

Diante do exposto, torna-se evidente que as opressões sofridas pelos trabalhadores do 

campo antecedem até mesmo o golpe civil-militar instaurado no Brasil após os anos 1964, o 

qual perdurou até 1985. Observamos que as repressões já aconteciam através dos 

latifundiários que ameaçavam e agiam com violência em vistas de combater qualquer tipo de 

organização que objetivasse a conquista e a garantia de direitos trabalhistas. 

Com isso, a forma encontrada pelos camponeses e trabalhadores para o enfretamento 

aos latifundiários, foi a organização em movimentos sociais. Deste modo, destacamos a Liga 

Camponesa da Paraíba, que no processo de organização conseguiu aglutinar mais de 15 mil 

trabalhadores na luta por direitos trabalhistas e na luta incessante pela Reforma Agrária. 

Muitos trabalhadores camponeses tombaram durante o percurso para a conquista da 

tão sonhada Reforma Agrária, mas eles foram as sementes plantadas nos camponeses para 

continuar na luta, servindo como exemplo de garra e de resistência. 

Ademais, vale salientar que, haviam forças contrárias que se chocavam pela defesa de 

interesses opostos: se por um lado havia a defesa do conservadorismo, do autoritarismo e da 

repressão, por outro tinha a organização, a luta e o empenho daqueles que se opunham à 

"ordem" estabelecida, a qual se apoiava em processos de violência e de violações de diversas 

ordens. 

Nessa perspectiva, intentamos trazer elementos para a discussão aqui realizada que nos 

permitisse apreender a importância da luta protagonizada por uma mulher do campo, cujo 

nome é Elizabeth Altino Teixeira.  
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A liderança exercida por Elizabeth tornou possível que o Movimento pudesse 

continuar existindo no período em que ela se manteve na direção do movimento ao lado de 

Nego Fuba e de Pedro Fazendeiro. Sua participação foi, portanto, determinante para a Liga, 

mas também culminou em muito sofrimento para ela e toda sua família. 

Todavia, reafirmamos a importância da discussão ora realizada, haja vista a conjuntura 

atual revelar a necessidade de reforçar a organização e o poder reivindicatório da sociedade 

frente aos desmontes que atingem fortemente a população brasileira. É preciso resgatar a 

memória de um povo que mesmo afetado pelas várias formas de violência, não desiste de 

lutar e de resistir, além de apontar a importância da participação feminina na luta pela 

emancipação humana. 
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