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O Polo da Borborema 

 

  O território da Borborema abrange uma área 3.341,7 km², constituído por 21 

municípios: Alagoa Nova, Algodão de Jandaíra, Arara, Areia, Areial, Borborema, Campina 

Grande, Casserengue, Esperança, Lagoa Seca, Massaranduba, Matinhas, Montadas, Pilões, 

Puxinanã, Queimadas, Remígio, São Sebastião de Lagoa de Roça, Serra Redonda, Serraria e 

Solânea. A região, que engloba as microrregiões do Curimataú Ocidental, Curimataú Oriental, 

Esperança, Brejo Paraibano e Campina Grande, é palco de lutas do Polo da Borborema, rede 

composta pelos sindicatos rurais da região e associações de base agroecológica no território, 

que retoma e atualiza uma tradição de resistências sociais que se estruturaram como respostas 

ativas a conjunturas adversas à agricultura camponesa (FREIRE et al., 2010). Pode ser 

entendido como representante do chamado novo sindicalismo na região, que tem raízes nas 

comunidades eclesiais de base e em um olhar mais estrutural para as lutas sociais.  

  Uma ação articulada permitiu a emergência do Polo Sindical e das Organizações da 

Agricultura Familiar da Borborema, que aos poucos passou a se consolidar não só como um 

ator demandador de políticas públicas específicas, mas também como espaço político-

organizativo unificado pró-agricultura familiar na região (FREIRE et al., 2010). O Polo 

realiza seus trabalhos a partir de comissões temáticas, dentro das quais se destaca o trabalho 

com mulheres.  

  Assim, a região da Borborema, na Paraíba, vem assistindo uma verdadeira revolução 

nas maneiras de produzir, de lidar com a terra, de manejar criações, de reivindicar políticas 

públicas e lutar por igualdade. Revoluções microestruturais que começaram na década de 

1990 com a criação do Polo da Borborema e início de um processo sistemático de 

experimentações e inovações pelas famílias agricultoras. Em 2002, porquanto, a partir da 

realização de um diagnóstico da organização com mulheres agricultoras, se observou: 

 

 

Em especial, a casa e o espaço do entorno (nomeado de arredor de casa) 

como as principais áreas de atuação e expressão de sua capacidade 

produtiva. Foram então identificadas as partes constituintes e as múltiplas 
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funções do arredor de casa para o funcionamento produtivo e de cuidado da 

casa e da família. Também foram levantados os principais desafios para seu 

aprimoramento técnico e visibilidade social. Refletiram também sobre 

possíveis formas de superarem coletivamente os problemas por elas 

identificados (FREIRE, 2015, p. 06).  
 

 

  Desse diagnóstico e do surgimento de novas demandas, o Polo começou a constituir a 

Comissão de Saúde e Alimentação, que segundo Freire, a partir de então passou a funcionar 

como espaço de planejamento, execução e monitoramento das ações de experimentações e 

formações das agricultoras. Para Serrano (2014), a Comissão de Saúde e Alimentação foi o 

espaço onde começaram a despontar reflexões sobre o trabalho das mulheres e as 

desigualdades de gênero que as atingem em sociedade, dentro inclusive dos próprios 

movimentos sociais. Valorizando a importância das mulheres para a manutenção da própria 

agricultura familiar, investiu-se na realização de encontros de intercâmbio, visando acima de 

tudo integrar essas mulheres sob a percepção de existirem entre elas problemas comuns a 

serem enfrentados. Sem a igualdade entre os gêneros, não haveria agroecologia, portanto.  

 Nesse contexto de afirmação das mulheres camponesas como sujeitos políticos, foi 

construída em 2010 a primeira Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, “ação 

direta dessas mulheres que vão às ruas mostrar seu trabalho no campo e pedir o fim das 

violências que sofrem todos os dias” (SERRANO, 2014, p. 67).  

Os vídeos “A vida de Margarida” e “Zefinha quer Casar” foram produzidos em 2013 e 

2015, respectivamente, sob direção de Eduardo Homem e coordenação geral de Adriana 

Galvão Freire e são utilizados como ferramentas metodológicas em encontros de formação em 

gênero da organização, pautados nos princípios da educação popular, principalmente em 

encontros preparatórios para a Marcha, realizada anualmente1. Analisaremos esses materiais 

como ferramentas importantes para o entendimento das relações de gênero no campo, 

entrecruzadas a outros marcadores como geração e a própria classe.   

 

Muitas são as Margaridas, os Bius... e as Zefinhas 

 

 Meu contato com os vídeos ora em análise se deu em uma manhã do início quente de 

março em uma reunião de formação no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do pequeno 

munícipio de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, aonde morei. Reunião que antecedia a 

 
1 Os vídeos estão disponíveis nos links: 1) A vida de Margarida (33 minutos): 

<http://aspta.org.br/2013/03/video-a-vida-de-margarida/> e 2) Zefinha quer Casar (22 minutos): 

<http://aspta.org.br/2015/05/video-zefinha-quer-casar/>. Acesso em: 20 set. 2018.  
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Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia daquele ano de 2016. A formação com 

mulheres trabalhadoras rurais era conduzida por duas integrantes do Polo e AS-PTA e 

utilizava os vídeos como suporte para uma discussão de gênero. Nunca esquecerei de tal 

momento, principalmente também pelas risadas e aprendizados conjuntos com aquelas 

mulheres, vizinhas, lideranças comunitárias, a maioria conhecidas, pois como diz um ditado: 

em cidade pequena ninguém se esconde. Aprendi e continuo aprendendo muito. 

Dessa formação, me aproximei mais a finco das atividades desenvolvidas pela 

comissão de mulheres e também de juventude, com as quais segui dialogando até minha 

mudança para o sul da Bahia, em outubro de 2017. Recentemente me peguei revendo tais 

mídias e nesse momento, uma leitura feminista e geracional sob eles me pareceu possível, por 

entender também que a realidade trabalhada nos vídeos em muito se aproxima da realidade 

em que cresci e vivi até há pouco. E sim, são muitas as Margaridas, muitos os Bius e as 

Zefinhas.  

Encenados pelo Grupo de Teatro do Polo, os vídeos são uma adaptação de peças 

teatrais, transformadas em uma espécie de novela por entender sua dimensão pedagógica e 

operacional. Contam a história de Margarida e sua família, uma família de agricultores que 

moram em uma pequena propriedade cuja renda é baseada em princípios da agroecologia, na 

policultura e criação de animais de pequeno porte e seus derivados. Margarida é casada com 

Biu, o homem da casa, com quem teve dois filhos: Zefinha e Tonho. Tonho ajuda Biu com os 

afazeres do roçado, com as atividades fora do âmbito da casa. Ambos gozam do privilégio de 

se situarem em uma sociedade marcada por relações muito desiguais de gênero, em que 

mando e subordinação ditam lugares para homens e mulheres, para pais e mães, filhos e 

filhas. Às mulheres cabem os afazeres da casa e de seu arredor, a criação dos filhos, o 

trabalho sem relevância econômica e simbólica, o trabalho com menor valor, portanto. Como 

elucida Maria Ignez Paulilo: 

 

 

Trabalho “leve” e “pesado” são, portanto, categorias que variam segundo o 

sexo do trabalhador e as condições de exploração da terra nas várias regiões 

agrícolas. Invariável é a convicção de que o trabalho feminino é mais barato 

(PAULILO, 1987, p. 04).  
 

 

 Nesse sentido, o trabalho é elemento central nas relações sociais no campo, 

entendendo inclusive que é a mão de obra da família que as estruturam. É a interação entre 

homens, mulheres e gerações que tecem a agricultura familiar. E é nesse sentido, de interação 

entre os diferentes marcadores sociais, que nos são caras as contribuições teóricas de Britto da 
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Motta (1999, 2004), nos ajudando a perceber as simbioses entre as gerações e as 

configurações de poder instauradas inclusive no gênero e na própria dinâmica da tradição: 

como pensar o futuro da agricultura familiar sem levar em conta dinâmicas de geração e 

gênero?  

Como pensar o lugar de respeito dos mais velhos nessas sociedades e mais, o lugar do homem 

chefe de família? E da mulher, cuidadora de famílias geralmente extensas, aquela que 

geralmente é a primeira a acordar e a última a ir dormir? Como entender o lugar dos filhos 

(homens e mulheres)? Seriam eles apenas meros repetidores de estruturas dadas? Quais seus 

lugares de agenciamento? 

 Como nos afirma Debert (2000), as categorias de idade são construções históricas e 

sociais, são criações arbitrárias, o que não quer dizer que não tenham efetividade na ordem 

social, também pelo seu critério hierarquizante e de coesão, como nos lembra Balandier 

(1977). Nos vídeos, Tonho é a voz ativa do pai, do homem que cumpre seu papel de 

providência e controle. Zefinha, a imagem e semelhança da mãe, não fosse a vontade latente 

por liberdade: “oh mãe, também pai toma café e não tira nem a xícara da mesa”. Liberdade, 

contudo, que é buscada a partir do seu casamento com Zé. É fato, contudo, que às vezes o tiro 

sai pela culatra...  

 Imagem 01:  Zefinha, responsável por auxiliar a mãe nos afazeres de casa e do seu arredor 

 
 

 

 Biu é o marido que tolhe as vontades e dita responsabilidades para a esposa 

Margarida, figura cansada e resignada de suas tarefas. A narrativa é construída no sentido de 

evidenciar sua paciência no cumprimento de seu papel de mãe, esposa e do lar. Com ares 

marianos, é aquela que tudo suporta em nome da casa, afinal, “tem que fazer por onde viver”. 

A Biu, cabe ditar as ordens, ter o divertimento, a saída após o expediente (finito) de trabalho. 

À Margarida, cuidar de todos e esquecer de si, a ceder o seu dinheiro fruto da venda de suas 
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galinhas de quintal, para as doses de pinga do esposo, para o lazer de outrem. Mulher forte a 

começar do nome, que nos rememora Margarida Maria Alves, sindicalista assassinada em 

Alagoa Grande-PB no ano de 1983. Margarida mulher de fibra, como canta o poeta cearense 

Zé Vicente.  

Imagem 02: Margarida é a última a sentar à mesa. São quantas as Margaridas? 

 
 

 

 Entendemos que o trabalho e sua divisão sexual dentro de uma ordem patriarcal de 

gênero (SAFIOTTI, 2008) no campo, gera uma efusão de relações sociais hierárquicas 

responsável por pontuar as funções de cada membro da família dentro do todo social. Ao 

esposo cabe prover, à esposa cuidar, aos filhos ajudar. Conforme esses filhos e filhas vão 

crescendo, chegando à adultez, se inserem eles próprios nessa lógica a partir da constituição 

de núcleos familiares próprios. Relações que, contudo, também não se estabelecem sem afeto 

(BARROS, 1987) e sem um sentido ético.  

 
Desde muito cedo o trabalho faz parte da socialização das crianças e 

adolescentes filhos de agricultores familiares, principalmente os de tradição 

camponesa. Essas atividades no sítio não são vistas pelos pais como 

exploração, mas como exercícios de aprendizagem. Também os jovens 

valorizam os conhecimentos adquiridos com a prática, embora muitas vezes 

ela seja considerada pesada e penosa. Dessa forma, o trabalho na agricultura 

é percebido pelos jovens não tanto como uma profissão, mas como forma de 

enfrentamento das adversidades da vida para que seja no futuro uma pessoa 

decente, honesta e trabalhadora. Nesse sentido, o trabalho tem um 

significado ético (WOORTMANN, 1990 apud PAULO, 2011, p. 22). 

 

 

 No que tange à sonoplastia dos vídeos, é responsável por embalar o agente receptor, 

remexendo algumas sensações: raiva, indignação, revolta. Criam em nós aquilo que 

esperamos que se concatene em Margarida? E em Zefinha, quando esta vê no casamento com 

Zé sua rota de escape? Elas que tentam pela via da paciência e do apelo, autorização para 
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realizar atividades tão simples como participar do intercâmbio sobre plantas medicinais 

organizado pelo sindicato: “quem sabe ele num deixa, né?”.  

 Em cena emblemática, Margarida faz o pedido para ir à reunião com Zefinha, lavando 

os pés de Biu, enquanto Zefinha limpa o terreiro e Tonho se prepara para ir ao jogo de 

futebol, que vitupera: “quem vai fazer o cumê da gente?”. Em resposta, Margarida: “meu 

filho, eu acordo 04 horas da manhã e deixo o almoço pronto, é só esquentar”. Retruca jogando 

a palavra ao pai: “E a gente vai comer o cumê frio, é pai?”. A cena prossegue com a sugestão 

de venda da única ovelha de Zefinha para patrocínio do time de Tonho, revelando as escolhas 

e posturas autoritárias de Tonho e Biu com relação às mulheres da casa.  

 

Imagem 03: Conversa no terreiro2: um contraponto 

 
 

 

 Tonho e Biu, que pertencentes a gerações diferentes, se ligam por traços de 

concordância afins. Estando na mesma cultura e compartilhando do mesmo privilégio de 

dominação masculina, postulam um lugar de mando com relação à sua esposa e filha, mãe e 

irmã, respectivamente. Como nos alerta Britto da Motta: “as gerações, como as classes 

sociais, não se encontram isoladamente, mas em referência mútua, contraposição e até 

oposição umas às outras: uma geração é, ou torna-se, aquilo que o jogo de relações com as 

outras permite” (MOTTA, 2004, p. 136).  

 Duas gerações se colocam nos vídeos, contudo, são descontínuas e atravessadas pela 

estrutura do patriarcado. As relações de poder instituídas são rizomáticas, permitindo também 

 
2 Espaço de terra, plano e amplo, numa povoação ou contíguo a uma casa; adro; largo; terraço. 

Ver: <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/terreiro>. Acesso em: 24 set. 2018.  
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agências e fissuras. Ana, amiga de Zefinha, participa do Fundo Rotativo Solidário3 da 

comunidade e aconselha Zefinha a rever a liberdade escolhida: a liberdade estava mesmo no 

casamento?  

 Em diálogo no espaço da sala, Zé – o namorado de Zefinha –, Biu e Tonho conversam 

sobre o relacionamento e os limites a serem dados à Zefinha. Posição que é reforçada pelo pai 

e pelo irmão: “é necessário botar ordem”. Proibições, interdições de homens sob a vida das 

mulheres. Na cozinha, coincidentemente ou não, espaço culturalmente reservado às mulheres, 

Ana, Margarida e Zefinha conversam entre si: “pense bem”,  “ah, quando a gente casa a gente 

tem que obedecer o marido, fazer o papel da mulher, a gente não pode tá criando conflito se 

não a gente não vai viver”, “mãe, eu fico pensando: será que toda mulher tem que viver desse 

jeito?”. Logo, as perguntas e ressalvas levantadas, abrem margem à ruptura de relações de 

poder pautadas na submissão e controle das mulheres, principalmente das mulheres jovens, 

aprendizes de cuidadoras e de donas de casa.  

 

Imagem 04: Na sala, interdição sob a vida das mulheres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Fundos Rotativos Solidários são fundos destinados ao apoio a projetos associativos e comunitários de produção 

de bens e serviços e das necessidades básicas dos grupos envolvidos. No caso em questão, serve como uma 

poupança comunitária gerida coletivamente para fortalecer a agricultura familiar. Essa poupança é formada por 

meio da doação voluntária de recursos (ou elementos como animais, etc.) por cada membro participante do 

fundo ou ainda pode ser constituída a partir de ações e recursos externos destinados à comunidade. Quando uma 

família adquire um benefício, assume a responsabilidade de contribuir mais adiante com a poupança devolvendo 

o valor do bem recebido (ou aquela quantia determinada pelo grupo) para que ela ou outra família possa ser 

beneficiada novamente. Dessa forma, o fundo nunca fica vazio. Cf. <https://fundossolidarios.wordpress.com/o-

que-sao-dos-fundos-solidarios/>. Acesso em: 21 set. 2018.  
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Imagem 05: Na cozinha, a dúvida e a solidariedade 

 

 
 

 

 A historiadora Joan Scott (1995), nos diz que o gênero é “uma forma de indicar 

‘construções culturais’ – a criação inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos 

homens e às mulheres” (SCOTT, 1995, p. 75). Categoria relacional, permite a percepção 

sobre as diferenças sexuais dentro de uma maneira de pensar engessada e dual. Um termo 

mais neutro, portanto, que a categoria mulheres. Observa-se que é deslocada uma grande 

ênfase à linguagem, com seu peso gendrado e político. Para essa formulação, menciona, foi de 

grande contribuição a percepção marxista do conceito de patriarcado, do pós-estruturalismo 

francês e do próprio feminismo. Ressalta que não podemos enxergar as relações sem 

considerar também outros sistemas de poder como o econômico, o político e a própria cultura. 

Sobre isso, Heleieth Safiotti (2008) lança críticas, argumentando que entender gênero 

como um conceito relacional é um pleonasmo que beira outros essencialismos e parece não 

considerar a dimensão histórica do patriarcado, estrutura real que oprime, mescla exploração e 

dominação e que mesmo com avanços nos campos prático, teórico e político, não sofreu 

fissuras importantes. A autora fala em ordem patriarcal de gênero, irrompendo com um olhar 

que alia a construção social do gênero e a existência do patriarcado (enovelado com raça e 

classe) que incide sob o corpo das mulheres, não isentando o uso do conceito de gênero, mas 

criticando sua utilização exclusiva. Safiotti reivindica que as considerações sobre o 

patriarcado não caiam no esquecimento, reforçando a importância da consideração deste na 

leitura das relações sociais e de poder. 

 Sob a estrutura do patriarcado convivem relações de poder que pautam a partir do 

gênero, ações, posturas e expectativas para homens e mulheres. Relações que não se dão sem 

conexão, se dão em relação, como alerta-nos Scott, Safiotti e outros/as. No campo, como dito, 
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essas relações são ainda mais arraigadas, também porque a categoria trabalho é um grande 

marcador e divisor, além de ser uma categoria moral (WOORTMANN; WOORTMANN, 

1997). 

 Essas divisões refletem em desigualdades inclusive no acesso a direitos e à terra. O 

que se reflete na questão da própria sucessão. Aos homens cabe a herança da terra e o seu 

trabalho é, em regra, mais remunerado e valorizado. Às mulheres, como os vídeos nos deixam 

antever, cabe o fardo do casamento, realidade que vem mudando e transformando inclusive a 

autonomia dessas mulheres. Importante salientar que diferentes experiências de feminismo se 

manifestam nesses espaços. Pensemos na dimensão histórica do protagonismo político de 

mulheres camponesas. Na própria Paraíba, a existência da Marcha pela Vida das Mulheres e 

pela Agroecologia, do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Brejo, das Ligas 

Camponesas, experiências históricas que juntam formulam uma experiência de feminismo 

rural no estado (SOBREIRA, 2017).  

 Logo, gênero e geração são marcadores que nos permitem um olhar para as relações 

de poder e a percepção de suas hierarquias. São categorias relacionais, desenhadas a partir de 

dada cultura, tempo e espaço e que no contexto do campo, se mesclam (re)definindo novas 

configurações na dinâmica da agricultura familiar.  
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