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RESUMO: As mulheres do campo sempre tiveram importantes participações históricas na 
busca da efetivação de direitos, entretanto, essa participação foi obscurecida em face da 
estrutura patriarcal e machista que permeiam toda a sociedade. Segundo a ONU, 25% da 
população mundial é composta por mulheres camponesas. E quanto à força de trabalho no 
campo, 43% é composta por elas. No entanto, a posse das terras não passa de 20%. Na busca 
de um espaço de fala maior e na necessidade de ter suas demandas atendidas, surgiram os 
movimentos das mulheres camponesas, no intuito de ajudá-las na luta pela efetivação dos 
direitos humanos e pela libertação do jugo do patriarcado, fomentando a transformação social. 
A partir de então as mulheres passam a perceber que as suas tarefas no campo não são “ajuda” 
ou “obrigação”, e sim trabalho. Com essa mobilização criam uma rede de apoio para que 
pudessem ser ajudadas na melhoria de suas condições de mulher, ante essa realidade que lhes é 
imposta. Entretanto, e apesar de todos os progressos, essas mulheres ainda se debatem com a 
marginalização, a pobreza extrema e outras violências que multiplicaram-se e são de ordem 
econômica, sexual, física, no trabalho e psicológicas. Além de muitas delas acabarem 
suicidando-se. A crescente de governos opressores as impõe uma realidade dura, e elas são 
criminalizadas e marginalizadas por suas lutas. Suas líderes no campo são perseguidas e 
assassinadas impunimente. São assassinatos políticos, com o intuito de pará-las. E então, 
enfrentam problemas em relação ao acesso à justiça, que deveria protegê-las das violações aos 
seus direitos fundamentais. São expulsas de suas terras por fazendeiros e transnacionais que 
avançam, gerando várias novas violações e exigindo, inclusive, que as organizações campesinas 
buscassem proteção das organizações internacionais. Apesar de todas as ameaças, as 
camponesas seguem organizadas, trabalhando e lutando pelo direito a viverem com dignidade, 
justiça e igualdade. Continuam realizando a tarefa de conservar, proteger e resguardar as 
sementes, pois têm a certeza de que beneficiam a alimentação de toda a comunidade. Sua luta 
se dá a partir da liberdade da mulher, a transformação da sociedade através da preservação do 
ambiente e a construção do projeto de agricultura camponesa. Lutam ainda pela soberania 
alimentar através da agroecologia campesina. Querem continuar no campo, preservando a 
natureza e as espécies e buscam tornar a distribuição da terra mais justa, o que hoje ainda é um 
privilégio. A reforma agrária continua sendo uma medida importantíssima para a 
implementação da democracia e o direito à alimentação garantida. Para que haja a difusão e 
viabilização das problemáticas e propostas que desenvolvem, utilizam dos meios de 
comunicação e das redes sociais, e, assim, tornam-se protagonistas de suas lutas e assumem o 
lugar de fala que a elas pertence. Assim, este artigo visa trazer a problemática da militância das 
mulheres campesinas, na busca por espaço e os desafios enfrentados no exercício da cidadania 
e na preservação dos direitos fundamentais. 
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