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A construção desse artigo está intrinsecamente relacionada com a trajetória 

de vida das mulheres quilombolas do sertão paraibano, tendo em vista que no decorrer 

da construção da pesquisa e desse trabalho as mulheres estiveram diretamente ligadas, 

foram elas a maioria das informantes em todas as comunidades pesquisadas. 

Podemos perceber o envolvimento, compromisso estabelecido com esse 

território e com a luta que essas mulheres possuem, sendo constituídos a partir das suas 

subjetividades, gerações e especificidades. 

São mulheres singulares nos seus modos de vida e plurais nas atuações 

diretas no campo social e político. A invisibilidade das mulheres negras no sertão da 

Paraíba é algo presente cotidianamente, são mulheres que lutam para serem 

reconhecidas enquanto trabalhadoras e influenciadoras no seu contexto político e social. 

Elas estão ocupando terras, plantando, colhendo, cultivando o desejo de ter 

uma vida livre e com acesso aos direitos políticos e sociais, em âmbito nacional. A 

emergência das mulheres rurais rompeu paradigmas e atualmente tem se consolidado 

através de eventos, palestras, espaços nas universidades, são exemplos desse movimento 

nacional a Marcha das Margaridas e a Marcha das Mulheres Negras. Porém, é 

necessário discutir e levar ao cerne da questão que as mulheres do sertão ainda se 

encontram em uma situação de vulnerabilidade. 

Os espaços políticos em que as mulheres têm ocupado cotidianamente exige 

uma determinada competência, um acúmulo de capital político, mas essa formação 

ocorre no cotidiano, na própria luta, e nesse caso, essas mulheres são forjadas em 

ambientes rurais e com o marcador social da negritude. 

Como observa Bourdieu (1983, p.35): “a competência prática é adquirida 

em situação, na prática: o que é adquirido é, inseparavelmente, o domínio prático da 

linguagem e o domínio prático das situações, que permitem produzir o discurso 

adequado numa situação determinada”. 
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Nesse caso podemos perceber que muitas dessas mulheres não conseguiram 

concluir seus estudos, elas estão forjadas em ambientes que possibilitam a luta pela sua 

vida e do coletivo. 

Essas mulheres que vivenciam o cotidiano nos contaram sobre os seus 

modos de vida e suas experiências. É de suma importância destacar uma fala de Luciana 

França: 

As mulheres quilombolas sempre estiveram ocupando o espaço do 
trabalho, das decisões políticas no contexto da organização 
comunitária, constituem e na construção da comunidade, desde parir 
até bater os tijolos para o povo morar, resistindo e participando 
diretamente no papel da reprodução da comunidade. (Luciana França, 
Jovem Quilombola de Lagoa Rasa, Entrevista concedida em Abril 
de2017). 

 
O movimento que nos possibilita ver tantas mulheres ocupando espaço de 

representação dentro e fora dos territórios rurais tem reafirmado o aprendizado das 

mulheres e um aumento da sua autoestima. As mulheres saem do papel de famigeradas 

ajudantes em trabalhos agrícolas e passam a ocupar e vivenciar o fato de serem 

Presidentas das Associações, Lideranças, Representantes da Comunidade, 

Trabalhadoras e Professoras. 

Elas percebem que historicamente existe uma diferença e uma desigualdade 

de gênero, além dos preconceitos de lugar, de classe e cor. Essa constatação fica 

expressa no título que abre nossa sessão de debate sobre o empoderamento dessas 

mulheres: “Já sofri preconceito por ser Mulher e Negra”, fala de Dora, liderança 

quilombola da Lagoa Rasa, em entrevista realizada em Dezembro de 2017. 

Durante nosso trabalho de campo perguntamos a algumas mulheres 

quilombolas se elas conheciam o feminismo, elas afirmaram que não, que em suas 

comunidades existiam vários debates sobre identidade e negritude, porém ainda não se 

tinham debatido sobre feminismo. 

Isso nos remete a pensar que no campo rural sertanejo a terminologia 

feminismo ainda se encontra em um “arauto”, ou seja, distante das mulheres rurais e 

negras, apontando que, mesmo em sua trajetória não se identifiquem e se 

autodenominem enquanto feministas. 

Elas nos apontam nuances, vários traços de resistência e modos de 

sobrevivência para resistirem às desigualdades de gênero e ao machismo recorrente em 
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regiões sertanejas rurais estabelecidos pelas relações de poder expressas pela submissão, 

invisibilidade e violências. 

As mulheres quilombolas que tem participado da ocupação da terra e 

eventos políticos tem motivado e incentivado novos processos, reflexões sobre sua 

própria situação e formas de sobrevivência seja no âmbito privado, quanto o público, 

tanto na sua subjetividade quanto na sua coletividade. 

É importante perceber que durante essa construção histórica e o 

desenvolvimento de ações influenciadas pela igreja e pelo movimento negro 

organizado, Dora esteve presente, na organização da comunidade, o acesso a algumas 

políticas públicas, a certificação enquanto comunidade quilombola e a realização de 

eventos sobre combate ao racismo não só na comunidade, mas também na cidade de 

Catolé do Rocha. 

Essas atividades muitas vezes foram realizadas em parceria com 

organizações de cunho social, como forma de reafirmação da identidade negra, da luta 

contra a invisibilidade e pela vida digna com acesso a direitos. 

Por meio do discurso de Dó, podemos perceber sua autoestima e sua 

autodefinição enquanto trabalhadora do campo: “Sou Agricultora com muito orgulho”. 

Se reconhece nesse processo de trabalho, onde a maioria das mulheres são vistas apenas 

como ajudante. 

Simultaneamente ao trabalho desenvolvido na agricultura, existe o trabalho 

de cuidar da casa, carregar água, o cuidado com os pequenos animais (galinhas, patos) e 

das plantas medicinais.   

São várias gerações de mulheres negras que têm se reinventado e construído 

histórias no sertão paraibano, de rostos e subjetividades diferentes, mas com potencial 

político e emancipatório presente cotidianamente. 

É importante considerar que as ações incentivadas e propostas no seio dos 

movimentos sociais, como um espaço de organização política, tratam de criar e recriar 

formas de reivindicar e de estabelecer relações com o poder institucional colaborando 

para a autoafirmação étnica, gênero e classe. 

Porém, consideramos ressaltar que esses espaços não se isentam de posições 

tradicionais de desigualdades de gênero e de reproduções do machismo. Nessa 

perspectiva buscamos atentar para a importância da participação política como 

aprendizado pessoal e coletivo. 
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Portanto a participação das mulheres em espaços políticos de contestação dos 

dispositivos de poder dominantes desencadeiam a possibilidade de escapar do 

conservadorismo que impõe e castra a mulher. 

Geralmente a ela destina-se apenas o âmbito familiar, eis a viabilidade de 

vivenciar outros códigos e dinâmicas políticas, estando abertas a multiplicidade do 

mundo, sonhando e propondo a liberdade e igualdade em seus territórios, contagiando 

outras mulheres e provocando uma reflexão em seus espaços. 

Durante a década de 1990 é perceptível nas comunidades, o movimento 

migratório dos homens, para os grandes centros em busca de empregos, como pedreiro e 

assistente de pedreiro, levados do sertão por grandes firmas de construção civil, 

permanecem por vários anos no sul e sudeste do país, vindo visitar suas famílias apenas 

uma vez ao ano. Com isso as mulheres assumem os papeis de chefiar as famílias, criar 

os filhos com a ausência paterna, prover diariamente sua prole com alimentação, 

educação e saúde. 

Para Nepomuceno (2012) desde o pós abolição da escravatura, em função 

da  exclusão do homem negro do mercado de trabalho, a mulher negra viu-se obrigada a 

assumir o papel de mantenedora da família. Para as mulheres negras esses “novos 

arranjos familiares” apenas trouxeram visibilidade e legitimidade a uma situação que já 

era realidade em suasvidas. 

Nos anos 2000 a criação de programas federais de transferência de renda 

beneficiaram em maior proporção a população negra, essa migração teve uma 

considerável diminuição, porém as mulheres continuaram chefiando suas famílias e 

exercendo a função de dona de casa, trabalhadora, mãe e ocupando espaços de 

organização política, principalmente o cargo de liderança da Associação Comunitária 

local. 

Segundo Monteiro (2013), ser liderança comunitária significa muito mais 

que administrar as associações, significa estar disposta a lutar por terra, por saúde, por 

educação, por melhores condições de vida, direitos que lhes foram negados. 

As mulheres lideranças carregam consigo uma história constante de lutas 

cotidianas que permeiam e permearam as suas vidas, uma trajetória de enfrentamento 

aos preconceitos sofridos, aos poderes públicos instituídos, aos fazendeiros e ao Estado. 

Essas mulheres negras que assumem o papel de lideranças comunitárias são 

legitimadas por suas comunidades e suas lutas baseiam-se na busca de condições de 
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permanência nas terras tradicionalmente ocupadas, contra a exploração do trabalho. 

E em Catolé do Rocha, das quatro comunidades pesquisadas, apenas uma é 

liderada por um homem, as demais possuem mulheres ocupando a liderança.É 

importante considerar que há um acúmulo e sobrecarga de atividades executadas elas 

mulheres em seus núcleos familiares, lembrando que os homens foram educados para a 

vida pública e as mulheres para a vida privada e trabalhos domésticos. 

As mulheres quilombolas em sua realidade chegam a acumular até quatro 

jornadas diárias de trabalho, ocupando-se com a organização e afazeres domésticos, 

cuidados com os familiares, desempenhando também o trabalho extradomiciliar. 

Segundo Tubaldini (2010) diante do acúmulo de tarefas, as mulheres passam 

por sentimentos contraditórios de superação e incompletude, por tantas lutas para 

superar as limitações de energia física e de tempo, para conseguir produzir e 

desenvolver inúmeras atividades diárias. 

Consideramos que as comunidades quilombolas apresentam fortes traços 

matriarcais, porém ainda carregam o peso da submissão e do machismo. Embora sejam 

responsáveis diretas pelo sustento e organização da casa, vivenciam cotidianamente o 

estigma de ser mulher negra. Segundo Sachs (2000, p.325): 

 
A mulher tem um papel importante na preservação dos direitos 
culturais e naturais de seu povo e de sua comunidade, pois ela 
contribui para o ecodesenvolvimento e para uma gestão eficiente de 
tais recursos, principalmente diante da necessidade dessas 
comunidades de se autossustentar economicamente no cenário local e 
mundial. 

 
As comunidades quilombolas são um dos grupos étnicos mais vulneráveis 

do país, os quilombos possuem uma relação de identidade com a terra e por isso lutam 

pela permanência nesses territórios. 

É nesse cenário que a mulher quilombola tem sua vida forjada e controlada 

pelos aspectos de gênero, raça, cor, etnia e várias outras linhas de subordinação, numa 

sociedade racista, machista e misógina. 

Percebemos em que jogos de verdade as mulheres quilombolas assumem 

para se constituírem como sujeitos de direitos étnicos e de gênero. É importante 

considerar as relações de poder em que essas mulheres estão inseridas, tendo em vista a 

estigmatização de gênero e etnia. 

Em meio as realidades oligárquicas e relações de poder baseadas no machismo, 
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racismo e preconceitos de classe e no coronelismo, Maria Francisca da Silva, conhecida 

como Bidia, liderança Quilombola da Comunidade Lagoa Rasa, em Catolé do Rocha foi 

a primeira candidata mulher e quilombola na história política em Catolé do Rocha.  

Lutando pelo seu povo e pelas causas sociais, pelo povo pobre e pelo 

desenvolvimento das comunidades quilombolas, fazendo um discurso de oposição ao 

paternalismo e compra de votos na política. 

Segundo Bento (2002) a mulher negra tem sido uma das maiores vítimas da 

desigualdade racial na sociedade brasileira, sendo representada pelas baixíssimas 

condições socioeconômicas, como também, através das diversas formas de 

manifestações do racismo e das contradições de gênero e classe. 

É nítido como a maioria das mulheres negras reage à condição imposta pela 

estrutura cultural, social, econômica e racial que determina as opressões que as 

subjugam e discriminam. Bidia, assim como tantas outras mulheres quilombolas, líderes 

de comunidades, trabalhadoras, donas de casa, além de ocuparem o papel de provedora 

do lar, de mãe e dona de casa resistem e constroem o papel político e social, saindo da 

vida privada para a vida pública na luta por direitos sociais que foram adquiridos, porém 

não são executados. 

É no cenário racista e excludente que as mulheres negras agem, se 

organizando dentro da dinâmica da sua própria realidade, produzindo diversas formas 

de mudanças sociais. Segundo Gonzalez (1983, p.104): 

 

No que diz respeito à luta pela vida, compreendida na resistência 
cotidiana que acolhe é a mulher negra anômima, sustentáculo 
econômico, afetivo e moral de sua família aquela que desempenha o 
papel mais importante. Exatamente porque com sua força e corajosa 
capacidade de luta pela sobrevivência [...] é ela a portadora da chama 
da libertação, justamente porque não tem nada a perder. 

 
As mulheres oprimidas têm vozes, gestos, inúmeras maneiras de 

manifestações em seus atos, que resistem a uma sociedade que a todo tempo tenta 

silenciá-las, pois para hegemonia é incomodo, é selvagem, é destoante que uma mulher 

quilombola que deveria estar servindo aos senhores, esteja propagando sua voz através 

de várias estratégias de sobrevivência. 

É preciso ouvir as mulheres quilombolas, pois é nesse espaço de construção 

da história que se pode aprender como elas se organizam pra resistir. 

Houve mudanças nas vidas das mulheres, fruto da resistência e auto-
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organização que se manifesta como alternativa diante das desigualdades sociais, 

presentes na realidade das mulheres quilombolas que buscaram inspirações no 

movimento negro e feminista para lutarem dia a dia por igualdade e garantia de direitos. 

Considerando os estudos referentes ao feminismo negro, notadamente 

pautada em autoras como Davis (1944), Hooks (1995) e Gonzales (1982), as quais 

apresentam um cenário de subalternização das mulheres em detrimento do machismo, 

racismo, misoginia e preconceito de classe, podemos afirmar que as mulheres 

quilombolas das comunidades situadas em Catolé de Rocha se apresentam como 

protagonistas no processo de luta pela demarcação territorial no sertão paraibano. 

Nesse contexto, queremos destacar o papel das mulheres nesse processo 

organizativo, podemos perceber que elas têm ocupado as lideranças destas comunidades 

e tem resistido diariamente ao preconceito de cor e gênero, é patente como essas 

lideranças se transpõe para os limites municipais e compõe atuações estaduais 

colaborando com a organização de outras comunidades nos seus processos de formação 

política e reinvindicação dos direitos. 

A resistência dessas mulheres, é materializada no espaço quilombola ao 

ocuparem papeis de liderança política em suas comunidades, ao tempo em que buscam 

quebrar com construções históricas que as colocam em uma posição de inferiorização e 

silenciamento. Pudemos perceber isso, quando a Liderança Bidia, segundo os relatos, 

colaborou com a organização das demais comunidades de Catolé do Rocha – PB e 

região. 

Essas lideranças além de assumirem o papel político, se colocaram a 

disposição para colaborar na construção desta pesquisa, como já foi dito anteriormente, 

a maioria das informações relatadas nas comunidades foram fornecidas por mulheres 

que ocupam espaços de liderança ou mesmo não estando nessa posição, colaboram 

diretamente na construção histórica desses territórios. 

Portanto, as mulheres estiveram presentes continuamente nesse percurso 

assim também como seguem resistindo em seus territórios, denunciando os preconceitos 

de cor e gênero vivenciados diariamente, as dificuldades de acesso às políticas e de 

organizar as comunidades. 

Fato representativo das dinâmicas territoriais naquele espaço, esses papeis 

ganham ensejo sob uma dada influência dos processos migratórios referidos no texto, os 

quais, em sua recorrência, contribuem para potencializar o protagonismo das mulheres. 
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Igualmente, a par das discussões aqui estabelecidas, colocam como objeto 

de destaque a expectativa de reprodução social no território. Com efeito, não sendo este 

demarcado, combinado a condições de subserviência nas propriedades vizinhas, grande 

parte das famílias migram para as pontas de rua do perímetro urbano de Catolé do 

Rocha ou mesmo para regiões mais distantes. 

A apresentação das lutas das Mulheres do Sertão considera o envolvimento 

com a comunidade e com a luta por esses territórios, tendo em vista o fato de serem 

lideranças ou estarem sempre contribuindo diretamente para o desenvolvimento da 

dinâmica. 

É possível perceber que as mulheres não possuem espaço para produzirem, 

pois estão limitadas aos quintais de suas casas e nas épocas de inverno precisam 

arrendar terras ou fazer parceria, de modo que, nas demais épocas que não estão 

ocupadas com as produções agrícolas se submetem a trabalhos exploratórios na cidade. 

Existe uma ausência de oportunidades na geração de emprego e renda que contemple as 

necessidades dessas mulheres. 

Por fim, vale ressaltar que, no curso daquelas funções de liderança, as 

mulheres terminam acumulando funções tanto na esfera privada quanto na pública. Uma 

ressalva que está amparada no protagonismo então exercido por Bidia e Luciana, duas 

lideranças quilombolas da comunidade de Lagoa Rasa, tomada como exemplo de 

mulheres que se colocam no cenário político de afirmação das diferenças. 

Após percebermos a trajetória das mulheres negras, demonstramos as 

constantes quebras de paradigmas enfrentadas quando uma mulher negra se propõe a 

disputar os espaços eleitorais no sertão, entremeado pelas oligarquias e as relações de 

poder, além do machismo, racismo e elitismo. 

A candidatura de uma mulher negra, Bidia,  no Sertão Paraibano representa 

acima de tudo, um ato de empoderamento quando em 2016 das 493.534 candidaturas 

em todo o Brasil, sendo 156.317 candidaturas do sexo feminino, apenas 14,2% (70.265) 

são mulheres negras concorrendo ao cargo de vereadora e 0,13% (652) ao cargo de 

prefeita – considerando-se “negra” a somatória das variáveis „pretas‟ e „pardas‟. Se 

considerarmos somente as candidatas que se auto-declararam „pretas‟, o número é ainda 

menor: 0,01% (60) para prefeitura, 0,03% vice prefeitura (135), 2,64% (13.035) se 

candidataram ao cargo de vereadora54. 

Os números que demonstram o cenário das candidaturas às Eleições 2016 
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apontam, mais uma vez, que os espaços de poder institucionalizados continuam 

fechados para as mulheres negras no Brasil. 

Chegamos à conclusão de que as mulheres negras representam os piores 

indicadores sociais hoje, mesmo com as políticas sociais que retiraram grande parte da 

população brasileira da extrema pobreza, as mulheres pretas ainda são as mais 

vulnerabilizadas pela desigualdade social. 

A realidade política atual não nos permite ter boas projeções contando com 

uma série de mudanças que ocasionaram um ministério com uma única mulher, em um 

governo que cortou o orçamento da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (Seppir) e para direitos humanos, tornando o Ministério da Justiça um órgão 

voltado somente para a ação policial. Contudo, faz-se necessário que a luta e a 

resistência permaneça para que a Constituição Federal seja efetivamente cumprida, e de 

fato, todas as famílias tenham acesso aos seus direitos. 
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