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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar, registrar e discutir a história da atuação 

de quatro mulheres nas lutas sociais do Submédio do São Francisco durante o período de 

implementação e manutenção das barragens da Companhia Hidrelétrica do São Francisco 

(CHESF) correspondente aos anos de 1968-1987, em que houve conflitos devido a 

imposição abrupta da CHESF. Buscamos analisar o papel dessas mulheres na organização 

do trabalho no período pré-barragens; discutir o papel das mulheres na organização da 

luta por direitos na região estudada; compreender os significados da representação da luta 

feminina nesse processo. Discutimos também como a utilização da oralidade se torna 

fundamental para o estudo da temática voltada para o feminino. 
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ABSTRACT  

 

The present work aims to investigate, record, and discuss the history of the participation 

of four women in the social struggles of the Lower São Francisco during the period of 

implementation and maintenance of the dams of the São Francisco Hydroelectric 

Company (CHESF) corresponding to the years 1968-1994, in which there were conflicts 

due to the abrupt imposition of CHESF. We sought to analyze the role of these women in 

the organization of labor in the pre-dam period; discuss the role of women in organizing 

the struggle for rights in the region studied; understand the meanings of the representation 

of the feminine struggle in this process. We also discuss how the use of orality becomes 

fundamental for the study of the theme aimed at women. 
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“AVE MARIA, FOI O CÃO!”:  

O IMPACTO DA CHESF NA VIDA DE MULHERES DO SUBMÉDIO DO SÃO 

FRANCISCO (1968-1987) 

                                                                                              Joana Clara Silva Santiago1 

 

Brasil, meu nego 

Deixa eu te contar 

A história que a história 

não conta 

O avesso do mesmo lugar2 

A pesquisa que aqui apresento faz parte de um projeto maior intitulado por Um 

Rio de Lutas do Laboratório de História e Memória de Lutas Sociais (LABELU), que 

busca, através da ciência histórica, analisar, investigar e registrar o desenrolar das lutas 

sociais travadas no Submédio do São Francisco entre os anos de 1968-19873. Período 

correspondente ao processo de implementação da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco  (CHESF).4 A introdução abrupta das usinas chesfianas na região resultou em 

conflitos territoriais. A transformação do sertão em mar implicava na movimentação 

contraditória, indesejada e impetuosa do modo de vida das populações ali existentes, sua 

alimentação, seus costumes, suas rotinas, suas casas, seus rituais. Afunilamos a 

preocupação histórica ao tentarmos perceber dentro dos conflitos, figuras femininas que 

compuseram de alguma forma as lutas sociais da região, adentrando as suas falas a partir 

da oralidade nos aproximar de suas motivações, contribuições com o movimento e as 

interferências sentidas diretas e indiretamente pelo impacto da CHESF.  

Antes de darmos início ao debate específico sobre as mulheres, precisamos 

compreender o porquê importa para o Rio de Lutas desenvolver pesquisas que partem 

                                                           
1 Graduanda do curso de Licenciatura em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

Email: joanaclarasantiago@gmail.com 
2  SAMBA ENREDO MANGUEIRA: História Pra Ninar Gente Grande [Compositor e intérprete]: 

Composição: Danilo Firmino; Deivid Domênico et. al. Rio de Janeiro: 2019. (5 min) Disponível no 

link: https://www.letras.mus.br/sambas/mangueira-2019/  
3 Período que se refere ao processo de construção de usinas hidrelétricas construídas na bacia sanfranciscana 

entre o lago de Sobradinho e a Cachoeira de Paulo Afonso (O Vale do Submédio São Francisco está 

localizado na região sertaneja no semiárido do Nordeste do Brasil, a oeste do estado de Pernambuco e norte 

do estado da Bahia, com uma área de 125.755 km) 
4 Fundada ainda no governo de Getúlio Vargas (Decreto-Lei 8.031 de 03 de outubro de 1945) e tinha como 

objetivo a utilização do potencial energético da cachoeira de Paulo Afonso, pensada como obra-chave para 

o desenvolvimento do nordeste pautado na eletrificação, irrigação e navegação para o aproveitamento 

industrial. A partir da década de 60 houve o processo de expansão desse projeto com as usinas de Paulo 

Afonso II, III e IV. 

https://www.google.com/url?q=https://www.letras.mus.br/sambas/mangueira-2019/&sa=D&source=editors&ust=1625803172330000&usg=AOvVaw2XZSAWhDtA24tBMG1yRJoE
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desde a Iniciação Científica à produção de teses que tenham como cerne a luta dos 

moradores atingidos por barragem na região do Submédio sanfranciscano. Ao 

analisarmos a chegada da CHESF na região do Submédio do São Francisco, precisamos 

estar atentos ao que significou em termos macros a utilização de um espaço interiorizado 

do Brasil e seu diálogo com as experiências femininas que pretendemos nos debruçar. 

Temos na experiência brasileira, o desenvolvimento de um capitalismo nacional 

resultante de uma economia dependente, como nos apresenta o sociólogo Immanuel 

Werlestein (2001) em seu livro Capitalismo histórico e civilização capitalista, ao longo 

da formação do capitalismo até sua forma mais atual, foi desenvolvida uma relação de 

interdependência entre países do globo, numa definição de centro-periferia sobre um 

sistema-mundo. Isso significa dizer que, existiram/existem países que precisam manter a 

produção de matéria-prima para os países mais industrializados, ou oferta para outras 

demandas do centro, no contexto do século XX, estava a América enquanto periferia por 

consequente o Brasil.  

Adentremos a região nordeste e ao contexto do Submédio ao recorremos a João 

Silva (2018), que ao analisar a luta por terra dos trabalhadores daquela região em sua 

dissertação, nos apresenta a produção energética do Brasil do período, enquanto resultado 

de um planejamento de desenvolvimento industrial por parte do Estado a fim de atender 

demandas internacionais do capitalismo. Para construir sua argumentação Silva utiliza 

Francisco de Oliveira (1985), que analisa o processo de investimento estatal nas regiões 

do Brasil, após a revolução burguesa de 1930, enquanto uma tentativa de nacionalização 

do capital 

Isto é, enquanto as economias regionais se ligaram ao Exterior o capital 

internacional se realizava “regionalizando-se”; quando uma das “regiões” 

assume o comando do processo de expansão do capitalismo, voltado agora 

sobretudo para a realização interna do valor, há necessariamente de realizar um 

processo de “nacionalização do capital. (OLIVEIRA, 1985, pp. 203-204) 

No cenário da década de 30, surge o Departamento Nacional de Obras Contra As 

Secas (DNOCS) responsável por iniciar o processo de desenvolvimento de barragens, 

para João Silva (2018, p. 51), “serviu explicitamente aos grandes fazendeiros sob a capa 

de uma iniciativa que prometia garantir à classe trabalhadora condições concretas de 

enfrentar as secas”. Todavia, o debate sobre nacionalização que Francisco Oliveira 

sugere, e João Silva se embasa, é alicerçado na premissa de que o desenvolvimento 

regional mais teve relação com a necessidade do fortalecimento da burguesia 
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agroindustrial e do centro-sul do que para o benefício geográfico correspondente a região 

nordeste, o que intensificou o conflito de classes.  

O caráter da cena política, das relações de classe, dos conflitos de classe no 

Nordeste não pode ser entendido, em resumo, sob a mesma rubrica do 

“populismo”, que foi a forma de imposição da hegemonia da burguesia 

industrial no Centro-Sul. Faltavam no Nordeste os conteúdos específicos do 

“populismo”: uma hegemonia burguesa que se impôs abertamente com a 

oligarquia agrária, um proletariado urbano que emerge em novas condições de 

expansão das forças produtivas, um Estado produtor que se tornava gradual e 

crescentemente o próprio núcleo da contradição, pela ambiguidade de suas 

relações com as classes dominantes e dominadas. (OLIVEIRA, 1985, p. 224) 

 

Nos anos 50, temos como exemplo da continuação do planejamento da 

“regionalização” a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(Sudene), que para Francisco de Oliveira  

traz inscrita, desde sua origem, a marca da intervenção ‘planejada’ no seu 

programa, que se reflete mesmo nos textos das leis de sua criação e de seus 

planos diretores, isto é, de uma tentativa de superação de conflitos de classes 

intra-regional e de uma expansão pelo poder de coerção do Estado, o 

capitalismo do Centro-sul. (OLIVEIRA, 1985, p. 251) 

  As reais necessidades sociais e ambientais não foram pautadas no 

“planejamento”, a não ser quando as lutas sociais foram iniciadas. 

 A história da implantação da CHESF é vestida por uma narrativa 

monumentalizada, que a trata como a chegada da “bem-aventurança” na região do 

Submédio que a partir desse marco passaria a ter sentido, progresso e desenvolvimento. 

O sertão enquanto cenário potencial de produção energética e geradora de base lucrativa, 

tornou-se palco para disputas: os conflitos resultantes das diferenças de interesse entre a 

população nativa ribeirinha, rural e indígena, e a prática política capitalista do Estado 

representado pela CHESF; como também, disputas que ultrapassam o espaço físico e se 

manifestam no âmbito da memória, das narrativas sobre um mesmo processo que resultou 

em impactos diferente.  

A CHESF preocupou-se em narrar sua própria história ao se pautar na narrativa 

propagandista do desenvolvimento sertanejo, a divulgação de uma transformação inédita, 

a propaganda enquanto caminho para a positivação da inserção e continuação das obras 

estatais. João Silva (2016), em sua monografia . Luz e sombra: uma análise da história 

escrita da CHESF no Submédio São Francisco e a tessitura de uma história única ao 

analisar as obras “CHESF: 35 anos de História” de Joselice Jucá; “50 Anos CHESF: 
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1948-1998” produzido pela Companhia; “CHESF: Memórias, registros e lembranças” 

escrita por José Antônio Feijó de Melo, demonstra que,  

Direta ou indiretamente, voluntária ou involuntariamente, essas obras e autores 

aqui analisados servem ao propósito de dar aporte ideológico ao Estado e seu 

programa desenvolvimentista. Fomentam uma memória que se propaga e 

reproduz nas comunidades (também fora delas) que são atingidas pela 

materialização desse desenvolvimentismo (barragens, usinas, cânions), 

memória essa que por sua vez se materializa no escrito e cria um lugar fausto 

para tais empreendimentos e que ao mesmo tempo constrói uma cultura 

acrítica, um ideário unilateral sobre o toque do Estado e seus projetos na vida 

dessas comunidades e país de modo geral. (SILVA, 2016, p. 69) 

 De maneira geral a história “oficial” produzida pela CHESF apresenta os aspectos 

ponderados acima, o que contribuiu para abertura de lacunas sobre o impacto e vivência 

dos trabalhadores da região que contribuíram para a construção das usinas; sobre 

moradores e atingidos por barragens; indígenas tuxás que culturalmente possuíam uma 

relação diferente com a terra; e as mulheres.  

O filme Narradores de Javé5 conta a história dos moradores do Vale do Javé, 

região do Nordeste, que aguardam a iminência de suas terras serem submersas pelas águas 

de uma represa. Para evitar esse fim, resolvem pedir ao único morador da cidade que sabe 

ler e escrever, o carteiro Antônio Biá (José Dumont), para escrever a história do vale já 

que os “engenheiros” da represa afirmaram à população que somente cidades com 

“História e patrimônio” não poderiam ser rota das águas. É iniciada no vale uma 

mobilização para a escrita do “livro da salvação de Javé”, uma discussão sobre quais 

histórias e personagens merecem entrar no manuscrito capaz de convencer “os grandes” 

a manter o Vale do Javé intacto.  

A primeira história escolhida é sobre a fundação de Javé, quem haveria de ter 

“cantado as terras” depois de percorrer longas distâncias sob o sol sertanejo e dado início 

ao povoado. Antônio Biá, se utiliza da oralidade da população para produzir a narrativa 

escrita, e o seu primeiro entrevistado já pontua o herói de Javé, como um homem, forte e 

corajoso chamado Indalécio, quando indignada uma senhora se manifesta apresentando 

outra narrativa sobre quem saiu em retirada liderando o primeiro grupo “javélico”, que 

haveria de ser Maria Dina. Ridicularizada por Biá e pelos demais, a senhora não demora 

a exclamar que o motivo de não atribuírem a Maria Dina o papel mais importante da 

                                                           
5 Narradores de Javé. Direção de Eliane Caffé. Brasil: Riofilme, 2003. 1 DVD. 100 min 
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história seria o fato dela ser uma mulher. Logo após a sua explanação sobre Dina, não 

demorou a aparecer a narrativa que atribuiu a Maria Dina o papel de louca e feiticeira.  

Enquanto analogia, esse breve resumo do filme nos faz refletir sobre quatro fatores 

que nortearam os primeiros ensaios do que viria a ser hoje esta pesquisa, o primeiro, a 

situação da população frente as deliberações verticais dos grandes; o segundo, os papéis 

da história e memória enquanto instrumentos sociais; terceiro, como mesmo em uma 

situação de inferioridade a qual os moradores são postos no filme, as mulheres estão a um 

degrau abaixo sendo silenciadas pelos seus próprios companheiros de desgraça; e em 

quarto, a importância da oralidade enquanto ferramenta vinculável a construção da 

historiografia sobre as mulheres.  

A história oral passa a ser utilizada enquanto ferramenta da historiografia no 

século XX a partir do desenvolvimento tecnológico dos gravadores de som com a 

finalidade do registo de testemunhas que vivenciaram alguns eventos históricos, e ao 

longo do século foi palco de disputas sobre seu método e público alvo a ser escutado 

principalmente a partir da década de 60, dentro deste espectro, não podemos deixar de 

mencionar a construção narrativa da história do continente africano, que a partir de muita 

luta política e acadêmica incorporou a prática ancestral da oralidade enquanto central para 

a produção historiográfica sobre continente, como demonstra Amadou Hampaté Bâ com 

o seu texto A Tradição Viva. A oralidade é prática cultural ancestral e de memória nas 

comunidades não ocidentalizadas ou colonizadas.  Verena Alberti6, demonstra que  

Opondo-se à História positivista do século XIX, a História oral tornou-se a 

contra-História, a História do local e do comunitário (em oposição à chamada 

História da nação). Por trás desse movimento, estava a crença de que era 

possível reconciliar o saber com o povo e se voltar para História dos humildes, 

dos primitivos, dos "sem História" (em oposição à História da civilização e do 

progresso que, na verdade, acabava sendo a História das elites e dos 

vencedores). (ALBERTI, 2005, p. 157) 

Importante ressaltar que a preocupação do pesquisador sobre suas fontes devem 

ser as mesmas sendo elas escritas ou faladas, distorcer uma fonte é uma possibilidade 

independente de sua forma, cabe ao pesquisador desenvolver interpretações e 

argumentações cabíveis à ética profissional. A diferença que a história oral apresenta é o 

alargamento do raio de sujeitos a serem estudados pela historiografia, tendo em vista, que 

a historiografia historicista por um longo tempo dominou o campo da pesquisa e os 

                                                           
6 ALBERTI, Verena. História dentro da História. PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. São 

Paulo: Contexto, 2005, 302p 
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documentos oficiais e seus sujeitos foram centrais para a hegemonia de narrativas. 

Escolhemos a história oral por entender a historiografia enquanto resultado de práticas 

patriarcais da sociedade, em que nos documentos “oficiais” há ausência de mulheres. Em 

nossa pesquisa sobre o Submédio sanfranciscano, tal qual o filme, a memória é ameaçada, 

e ainda mais no que diz respeita as mulheres tendo em vista seus aspectos interioranos 

sertanejos e de lutas sociais. Para Losandro Toledo, oralidade apresenta-se enquanto 

aliada do estudo sobre mulheres ao destacar,  

“o trabalho da história oral junto às mulheres resgata um nível de historicidade 

que comumente era conhecida através da versão produzida pela historiografia 

oficial. Na medida em que os depoimentos são gravados, transcritos e 

publicados, torna-se possível conhecer a própria visão que as mulheres têm das 

suas vidas e do mundo ao redor.” (TOLEDO, 2014, pp. 47-48) 

Também partimos do conceito de experiência desenvolvido pela abordagem 

teórica da história social de E. P. Thompson (1981), em que percebe dentro desse conceito 

o movimento dialético entre o que fora vivido, as relações sociais, o entendimento 

temporal passado-presente, os valores, a cultura, como forma de expressar o ser social. A 

experiência vivenciada como forma de perceber dentro de um contexto como os sujeitos 

se entendem em uma sociedade e como motivados por sentimentos e sentidos, 

movimentaram lógicas econômicas, sociais e culturais.   

Para encerramos a discussão sobre o método, destacamos que há muitas fontes a 

serem pesquisadas e catalogadas nos acervos do Polo Sindical do Submédio do São 

Francisco e do arquivo pessoal de Alcides Modesto, devido ao cenário pandêmico nosso 

raio investigativo precisou ser diminuído a quatro entrevistas que já compunham nosso 

catálogo7. Dialogaremos com as entrevistas de Maria Pureza dos Santos  (não 

conseguimos identificar sua racialidade), antiga moradora do sítio da Raposa em que fora 

tomado pelas águas da barragem de Moxotó na década de 708; Maria do Socorro Moura 

Lopes, professora, religiosa, fundadora do PT (Partido dos Trabalhadores) em Paulo 

Afonso9; Maria Conceição dos Santos Coelho, mulher branca, uma das professoras 

fundadoras das escolas Casa da Criança em Paulo Afonso-BA, religiosa, esposa de 

                                                           
7 Sindicalista, ex padre e ex deputado federal atuante no movimento das lutas sociais contra a chegada das 

barragens na região do Submédio, membro fundador do Polo Sindical. 
8 SANTOS, Maria Pureza. Maria Pureza dos Santos: depoimento [mar. 2017]. Entrevistador: equipe do 

projeto de pesquisa “um Rio de Lutas”. Acervo digital do projeto Rio de Lutas/LABELU – Universidade 

Estadual de Feira de Santana – UEFS. 
9 LOPES. Maria do Socorro Moura Lopes Depoimento [set. 2015]. Entrevistador: equipe do projeto de 

pesquisa “um Rio de Lutas”. Acervo digital do projeto Rio de Lutas/LABELU – Universidade Estadual 

de Feira de Santana – UEFS. 
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Alcides Modesto e responsável por organizar o seu acervo, guardando assim, parte 

significativa das memórias necessárias para a história das lutas sociais do Submédio do 

São Francisco10; e Josefa Alves Lopes, mulher branca, uma das fundadoras do Polo 

Sindical de Petrolândia, liderança religiosa e assistente social. 11  

1. Mulheres e a historiografia 

O estudo sobre as mulheres, é de certa forma lidar com a ausência da participação 

da história feminina em pesquisas. Michelle Perrot ao longo de seu livro As mulheres ou 

os silêncios da História, apresenta que apesar de haver durante um bom tempo a ausência 

em interesse em produções voltadas ao feminino, não significa que a participação das 

mulheres na História fosse nula, muito pelo contrário, ao longo de seu livro, Perrot 

apresenta situações do século XIX, no berço inglês e francês em que as mulheres foram 

protagonistas de atividade política popular, além de analisar o cotidiano das mulheres 

observadas a partir de suas vidas domésticas; suas contribuições culturais, 

principalmente, durante os êxodos rurais para os trabalhos em fábricas; sua jornada de 

trabalho doméstico e mercadológico; a instituição da mulher enquanto figura 

representativa da família e abandono de si para o cuidado familiar e patriarcal; a atividade 

resistente das mulheres em um cenário que as empurravam a marginalidade. 12   

  Ao tratar de como é possível estabelecer pesquisas em torno do feminino, a autora 

reafirma a utilização dos métodos orais, por entender que os lugares legitimados enquanto 

documentações oficiais, como arquivos e fontes escritas, as mulheres ainda estão 

ausentes, ou minimamente representadas. Perrot, em seu artigo Práticas da memória 

feminina13, nos apresenta a dificuldade encontrada para elaboração de pesquisas do 

campo da História das mulheres mesmo em períodos e localidades que há uma amplitude 

de arquivos documentais como é o caso do século XIX, aqueles voltados para o feminino 

são escassos. Como alternativa ao silêncio, a memória sobre as mulheres foi e é construída 

intrinsecamente a prática da oralidade feminina, ela está ligada às sociedades tradicionais 

                                                           
10 COELHO, Maria Conceição dos Santos. Maria Conceição dos Santos Coelho. Depoimento [jul. 2019]. 

Entrevistador: equipe do projeto de pesquisa “um Rio de Lutas”. Acervo digital do projeto Rio de 

Lutas/LABELU – Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. 
11 LOPES, Josefa Alves. Josefa Alves Lopes: depoimento [jun. 2013]. Entrevistado: equipe do projeto de 

pesquisa “um Rio de Lutas”. Acervo digital do projeto Rio de Lutas/LABELU – Universidade Estadual de 

Feira de Santana – UEFS. 
12 PERROT, Michelle. As Mulheres ou os Silêncios da História. Trad. Viviane Ribeiro. 3ª Ed. São Paulo - 

Bauru: EDUSC. 2005. 
13 PERROT, Michelle. Práticas da Memória Feminina In: Revista Brasileira de História, V. 9, no 18, p. 9-

18. São Paulo, Ago-Set 1989. 
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que com as modificações nas comunicações a partir do século XIX serviram como ruptura 

de certas formas de memória14, o que reforça a nossa defesa metodológica ao 

compreender as mulheres dentro do espectro marginalizado das práticas hegemônicas da 

historiografia busca a oralidade enquanto alternativa. Perrot15, ainda nos apresenta a 

importância da prática da oralidade para o estudo sobre as mulheres no contexto inglês e 

francês nos séculos XVIII e XIX,  

“Pela sua irreverência, ironia e espontaneidade, a fala das mulheres é prenhe de 

subversão. Ela conserva esse no-que-me-diz-respeito, essa distância que permite 

que os humildes preservem sua identidade. Resgatem sua memória. É também 

pelas mulheres – mulheres crepusculares – que se transmite, muitas vezes de 

mãe para filha, a longa cadeia de histórias de família ou aldeia. Enquanto a 

escola, as formas modernas de organização, o próprio sindicalismo constroem 

histórias oficiais, depuradas e acabadas, as mulheres guardam o traço do que se 

gostaria de recalcar. Para escrever a história popular da Revolução Francesa, 

Michelet interrogava as mulheres. Foi principalmente através delas que a gesta 

dos Camisards conservou-se no coração das Cévennses. As lembranças da 

escravidão, abolida apenas em 1888, persistem entre o povo brasileiro através 

das velhas avós. E os pesquisadores de história oral conhecem por experiência 

própria a diferença entre a relação dos homens e das mulheres com o seu 

passado: homens mudos, que esqueceram quase tudo o que não tem ligação com 

a vida do trabalho; mulheres faladoras, a quem basta apenas deixar vir a onda de 

lembranças, por pouco que se as interrogue a sós: o homem habituou-se demais 

a impor silêncio às mulheres, a rebaixar suas conversas ao nível de tagarelice, 

para que elas ousem falar em sua presença” (PERROT, 1992., p.207) 

Com isso, podemos inferir que a oralidade feminina carrega em si um potencial 

instrumento de resistência. A oralidade se torna elemento cultural, político e histórico das 

mulheres. 

2. Lutas femininas e feministas  

As discussões em torno da temática voltada às mulheres se desenrolam no Brasil 

com maior profusão a partir da década de 1980, entre as bibliografias ricas em pesquisas 

e perspectivas ao longo da história brasileira, está presente o livro, A História das 

Mulheres no Brasil, organizada por Mary Del Priore, que contém o artigo Os Movimentos 

de Trabalhadoras e a Sociedade Brasileira, em que a autora Paola Giulani reflete que a 

participação das mulheres nos sindicatos rurais a partir da década de 1980 sofre 

interferência direta da divisão sexual do trabalho, em que ao encararem o caráter de donas 

                                                           
14 PERROT, Michelle. Práticas da Memória Feminina In: Revista Brasileira de História, V. 9, no 18, p. 9-

18. São Paulo, Ago-Set 1989. P.7 
15 PERROT, Michelle. As mulheres, o poder, a história. In: Os excluídos da história: operários, mulheres 

e prisioneiros. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
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de casa e trabalhadoras cruzam suas vidas privadas à vida política e assim constroem 

pautas para lutas sociais que imergem no cenário feminino rural. 16 

A reflexão elaborada por Giulani17 ultrapassa os limites urbanos de atuação 

feminina, cria relação com o modo de vida rural associado muitas vezes ao conformismo 

feminino em serem donas de casa, que na verdade possui alternativas de construção de 

justiça e cidadania através de estratégias construídas por elas próprias. Dessa forma, esse 

deslocamento ao campo e a organização política feminina se englobam na ideia central 

da pesquisa aqui descrita. Para Giulani, as mobilizações das trabalhadoras rurais ilustram 

muito bem a capacidade das mulheres de vincular as reflexões sobre a vida doméstica às 

demandas dos movimentos populares. Além disso, a observação da autora sobre essas 

mulheres sindicalistas rurais representa um fator importante,  

As mulheres têm contribuído para que algumas transformações importantes 

possam ser postas em prática: a politização do cotidiano doméstico; o fim do 

isolamento das mulheres no seio da família; a abertura de caminho para que se 

considere importante a reflexão coletiva; a definitiva integração das mulheres 

nas lutas sociais e seu papel de destaque na renovação da própria cultura 

sindical. (GIULANI, 2000. p. 649) 

 Além desta contribuição de abordagem mais teórica, este texto de Giulani, assim 

como de Perrot, ajudou na perspectiva metodológica de análise de fontes a partir de 

entrevistas orais. Ao tratar da utilização de fragmentos de falas dessas mulheres, a autora 

reafirma sobre a ausência de fontes documentais relacionadas às mulheres já no século 

XX, em que variando suas condições sociais, são ainda mais lacunosas. A análise de 

Giulani, sobre o processo de formação sindical e movimentos rurais, nos ajuda a analisar 

dentro da experiência da construção das lutas sociais do Submédio do São Francisco a 

participação feminina, que, segundo João Silva, as mulheres protagonizaram ações de 

ajuntamento de pequenos núcleos que vieram a se tornar significativas no processo de 

conscientização dos sujeitos atingidos por barragens18. Apesar de sua pesquisa não ser 

voltada para a participação das mulheres, o autor afirma que é impossível narrar a história 

do movimento sindical daquela região sem dar a devida importância as práticas femininas.  

                                                           
16 GIULANI, Paola Capelin. Os Movimentos de Trabalhadoras e a Sociedade Brasileira. In: PRIORE, Mary 

Del (org.);BASSANEZI. Carla (coord. de texto). Historia das Mulheres no Brasil. 3. ed. São Paulo: 

contexto, 2000. 
17 Ibidem, 2000, p. 540-546. 
18SILVA, João Victor dos Santos. O povo versus a “Besta-Fera”: o Polo Sindical dos Trabalhadores Rurais 

do Submédio São Francisco -Pe/Ba - na organização do movimento dos trabalhadores ribeirinhos atingidos 

pela barragem de Itaparica – BA/PE – (1976-1986). 2018. 251 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

História, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. 
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 Em uma de suas entrevistas, Silva destaca a experiência de Josefa19, que fala de 

sua participação junto à comunidade contra a chegada da barragem, em que a mobilização 

seguiu caminhos parecidos com os abordados por Giulani quando ações religiosas como 

as novenas com presença majoritária feminina, cumpria com papel propagandista e 

agitativo quanto aos possíveis impactos sociais permitidos pela construção das 

barragens20. Neste contexto, 1976-1978, reuniões estavam sob as leis criadas durante a 

Ditadura Militar que coagiam formas de organização em potencial21.  

Segundo Giulani, em algumas experiências femininas nas lutas sociais 

camponesas se assemelham a essa situação, mulheres encontraram dentro dessas reuniões 

e práticas, a percepção de que eram mulheres trabalhadoras, com triplas jornadas de 

trabalho em que seus próprios companheiros não as entendiam assim, apesar de também 

comporem os espaços de reivindicação. Como Giulani analisou em outros processos, as 

lutas sociais contribuíram para que algumas das mulheres se identificassem enquanto 

trabalhadoras e assim reivindicassem esse local e se organizaram como tal.  Silva nos 

aponta o I Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais do STR de Itacuruba, como um 

local de expressão de consciência das mulheres a ser analisado no contexto das lutas 

sociais do Submédio do São Francisco. 

 Contudo, Silva denota que apesar das breves pinceladas, seu trabalho deixa aberto 

para contribuição de demais pesquisas, voltadas principalmente, para a temática indígena 

e de mulheres, pois se concentrou em evidenciar o desenrolar dos movimentos dos 

trabalhadores ribeirinhos de maneira mais geral. Além disso, seu trabalho contribui 

metodologicamente acerca do uso de fontes orais ser fundamental, já que se volta para a 

mesma localização e processo histórico. 

 Estar em contato com essas fontes é ter acesso à memórias formuladas de maneiras 

distintivas e subjetivas, Temis Parente utiliza as narrativas de mulheres atingidas por 

barragens da região do Tocantins, em seu aspecto mais saudosista de história de vida e a 

partir disso, percebe as construções cronológicas envolta de marcos temporais associadas 

                                                           
19 Então havia o cristianismo popular lá da roça e tudo isso e então eu ia pra as novenas quando o sindicato 

não queria convidar porque tinha medo né de reunir gente porque era proibido reunir pessoas na ditadura 

então mesmo o sindicato podendo fazer isso ele tinha muito medo dai o que acontecia nas novenas foi 

interessante o pessoal passava a ir pras novenas porque sabia o que falar das questão das terras das barragens 

que iria chegar de tudo isso que era o evangelho que eu tava pregando lá. p. 80 
20 Esse período consiste no planejamento da Barragem de Itaparica. 
21 Refere-se aqui ao Ato Institucional de nº 5 que cercava a liberdade política. 
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aos seus locais sociais naquele espaço histórico e geográfico que foram retiradas22. Com 

isso, a autora adentra em uma discussão importante acerca das relações de poder que 

marcam as relações de gênero no cotidiano dessas mulheres, reforçando a nossa 

pretendida análise em entender como essas relações de gênero estão associadas as 

mulheres do Submédio do São Francisco. A saudade nas narrações delas e a memória 

atribuída ao local não são ladainhas inoportunas, e sim, expressões da forma de vida de 

uma sociedade e de identidade. 

 Alexandra Silva23, nos apresenta um trabalho que apesar de ser um trabalho 

sociológico nos permitiu compreender como as mulheres de diversas regiões do mundo 

trilharam aspectos parecidos em torno da organização sindical nos anos 1970-1980, e 

mantiveram pautas territoriais ao longo do século XX, a autora preocupa-se em apresentar 

quem foram as mulheres que participaram dessas movimentações, quais são suas faixas 

etárias, localidades, escolaridades. Ao se debruçar em não apenas apresentar o contexto 

de 1970-80, mas também, o século XX, Silva nos permite refletir sobre como há 

continuidade da história, e como foi se construindo o papel dessas mulheres que 

permanecem até hoje em organizações com a pauta reivindicatória territorial. 

Ao nos aprofundarmos no debate de lutas sociais é necessário pontuar como 

estavam desenhados os movimentos femininos e feministas no Brasil das décadas de 

1960-1980. Recorremos a Celí Regina Pinto (2003), em seu livro Uma história do 

feminismo no Brasil, que nos apresenta três “ondas” feministas e femininas que 

movimentaram o século XX, a primeira, tinha como premissa a luta pela cidadania, após 

1932 o movimento de mulheres foi enfraquecido e a segunda “onda” ganha forças a partir 

de 196024. No contexto ditatorial brasileiro e internacional de polarização de modelos de 

governo, capitalismo versus socialismo, o movimento feminista que ganharia forma nas 

décadas de 60-70 são fomentados segundo Pinto, a partir do inconformismo com o 

modelo American Way of Life em que era esperado das mulheres o local de donas de casa, 

esposas e mães, situação muito mais associada ao modo de vida de famílias de classe 

média e alta. Esse movimento ganhou mais força quando somado ao desgosto de parte da 

                                                           
22 PARENTE, Temis Gomes. Gênero e memória de mulheres desterritorializadas. Artcultura, Uberlândia, 

v. 9, n. 14, p.99-111, jul. 2007. 
23 SILVA, Alexandra Martins. Mulheres Em Movimento: Luta E Resistência Contra Barragens. 2007. 205 

f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Sociologia, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 

Universidade de Coimbra, Coimbra, 2007. 
24 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Perseu Abramo, 2003.  
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população a Guerra do Vietnã e Coreia, como também o surgimento de movimentos como 

os hippies, assim, é desenhado um modelo “moderno” ocidental de feminismo. Produções 

como o “Segundo Sexo” de Simone Beauvoir e atos como a queimada de sutiãs ganharam 

notoriedade. 

Enquanto isso, no Brasil as décadas de 40-70 são marcadas por movimentos 

femininos, que não lutavam pelo fim da desigualdade de gênero, mas partiam das 

experiências femininas de cuidadoras do lar para reivindicar resoluções sobre 

problemáticas nos espaços públicos como a carestia do custo de vida, melhorias para 

educação e saúde, eram apoiadas inclusive pela Igreja Católica e eram reivindicações que 

percorriam mulheres de classe alta a baixa. A autora nos apresenta que o movimento 

feminista no Brasil caminhou a duras penas para se formar, tendo em vista, a tensa divisão 

política a qual o país estava submerso, de um lado, as extremas limitações para 

organizações sob o governo ditatorial de Médici e a concepção tradicional de rebeldia 

sobre o feminismo, de outro, a esquerda marxista que via na tentativa de organização das 

mulheres um desvio burguês ou algo a ser encarado no bojo geral das desigualdades a 

serem enfrentadas, não necessitando de particularidades, o que Wendy Goldman (2017) 

também nos apresenta ter sido uma das dificuldades enfrentadas pelas mulheres 

trabalhadoras no processo da Revolução Russa de 191725.  

 Se desenvolveu no Brasil movimentos de mulheres de diferentes classes sociais, 

posicionamentos políticos e morais motivados incialmente em torno da participação 

institucional das mulheres, e o debate acerca da violência e saúde. Em 1975 foi deliberado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) o ano internacional das mulheres e com isso, 

efervesceu as disputas feministas no Brasil motivadas pelas suas necessidades e sobretudo 

o cenário político com aclamação pelo fim do Regime Militar, o debate feminista não 

mais estava retido no âmbito privado, demarcava suas diferenças com os movimentos 

femininos, construía segmentações internas e ganhava outros espaços, inclusive em 

sindicatos, em 1977 e 1978 houve o I e II Encontro da Mulher que Trabalha nos 

sindicados dos Aviários e no dos Metalúrgicos em São Paulo. Pinto caracteriza o 

movimento feminista deste período enquanto,  

um movimento que luta pela autonomia em um espaço profundamente 

marcado pelo político; defende a especificidade da condição de dominada da 

                                                           
25 GOLDMAN, Wendy. A libertação das mulheres e a Revolução Russa. In: JINKISN, Ivana e DORIA, 

Kim. 1917: O Ano que Mudou o Mundo. São Paulo, SESC: Boitempo, 2017.   
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mulher, numa sociedade em que a condição do dominado é comum a grandes 

parcelas da população; no qual há diferentes mulheres enfrentando uma gama 

de problemas diferenciados (PINTO, 2003, p. 46)  

 Importante ressaltar que essas tendências feministas estiveram mais presentes no 

eixo Rio de Janeiro e São Paulo, e conquistaram importantes esferas da sociedade, o meio 

intelectual, as fábricas, os lares, a ordem política, o que não significa dizer que a presença 

de lutas e resistências femininas não existisse em outras regiões do Brasil, ainda que 

deslocadas dos debates “modernos” do feminismo, houve organização feminina e 

participação de mulheres em importantes bandeiras, como o movimento pan indígena e 

negro na década de 70, e a luta por acesso à terra que percorreu com maior profusão as 

décadas de 50 até 90.  

3. Lutas femininas no Submédio do São Francisco 

 No bojo das lutas por acesso à terra, nos preocuparemos a partir de agora em nos 

aproximar da trajetória de nossas depoentes, temos por objetivo discutir as três seguintes 

questões (i), analisar o papel da mulher na organização do trabalho no período pré-

barragens a partir de suas relações prévias com a terra e o conceito de trabalho para elas; (ii) 

discutir o papel da mulher na organização da luta por direitos na região estudada a partir 

do conceito de política apresentado por elas; (iii) compreender os significados da 

representação da luta feminina nesse processo a partir de suas motivações.   

Silvia Federici (2017)26, em seu livro Calibã e a Bruxa, ao analisar a formação do 

capitalismo moderno XVI-XVIII a partir do conceito de acumulação primitiva discutido 

por Karl Marx (1988) em seu livro O Capital, reafirma os pilares essenciais para essa 

formação que seriam, o colonialismo, a escravidão e a expropriação de terras para os 

cercamentos. Federici amplia a leitura sobre a consolidação do capitalismo ao adicionar 

a violência contra a mulher, sejam em aspectos simbólicos ou físicos, enquanto fator 

também essencial para analisar a gênese desse modo de produção.  

O aspecto violento da expropriação de terras sentido pelas mulheres na 

argumentação de Silva Federici, esteve na modificação da lógica de divisão de trabalho 

em que o trabalho fabril ou qualquer outro da urbes tornou-se função masculina, o 

trabalho doméstico foi desvalorizado não sendo visto enquanto trabalho, e sim, enquanto 

obrigações a serem cumpridas para garantir a vitalidade masculina afim, de cumprir com 

                                                           
26 FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa. Mulheres, corpo e acumulação primitiva. Trad. de Coletivo Sycorax, 

São Paulo: Elefante, 2017. 
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seu trabalho. No contexto do século XV, a divisão do trabalho se tornou divisão sexual 

do trabalho e por consequente, possibilitou o acirramento de uma hierarquia de gênero 

em que a mulher dependeria do homem para sobreviver, sendo suas esposas, donas de 

casa, ou prostitutas. Federici nos apresenta que as mulheres do campo no contexto 

europeu pré-capitalista, possuíam maior autonomia, construíam redes de solidariedade, e 

os afazeres domésticos eram vistos enquanto trabalho mútuo e necessário a vida 

campesina de todos, a retirada da terra fere uma dinâmica de autonomia feminina que 

pretendemos observar no decorrer.  

Não podemos ser anacrônicos e relacionar diretamente o desenvolvimento do 

capitalismo dependente no sertão baiano ao processo descrito por Federici nos séculos 

XVI-XVIII, todavia, não podemos deixar de pontuar que de maneira distinta já em um 

período em que o capitalismo estava consolidado ainda andou de mãos dadas com a 

expropriação de terras e por resultado a violência simbólica contra as mulheres. 

   Algo fundamental para a experiência vivida no Submédio está na geografia do 

local, o espaço enquanto componente fértil para a construção de identidade e vivência 

que marcaram a história e memória dos sujeitos ali viventes. A forma com a qual lidavam 

com a natureza, os modos de produzir e gerir a terra estavam ligados a cultura e cotidiano 

daquela gente. As mulheres rurais aprenderam os costumes e saberes próprios de uma 

divisão sexual da vida, do trabalho, possibilitada pelo aprendizado geracional. Com isso, 

o espaço geográfico se configurou enquanto cerne da estrutura familiar no Sítio Raposa, 

local onde cresceu nossa entrevistada Maria Pureza, aconteciam as organizações para as 

tarefas da agricultura e onde se formavam as lembranças das noites de lua e de histórias 

contadas, das brincadeiras de meninas, o aspecto saudosista e melancólico é marca 

quando questionada sobre o local onde cresceu, 

“No sítio Raposa... onde era... é:::...que hoje é tudo coberto pelo...acabou-se 

(...) Pois é... a que inundou e acabou-se o lugarzinho da gente que era o sitio 

Raposa acabou-se esse... aí meu pai se mudou pro com muita luta... brigando 

pela CHESF nas noites que não saia de lá só saia... só saia de... só saia por 

um... que saiu mesmo que a agua já vinha chegando”27  

                                                           
27 SANTOS, Maria Pureza. Maria Pureza dos Santos: depoimento [mar. 2017]. Entrevistador: 

equipe do projeto de pesquisa “um Rio de Lutas”. Acervo digital do projeto Rio 

deLutas/LABELU – Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. 
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  Nesse local, era onde a sua família ganhou forma, seus quatro filhos nasceram “na 

casa mais velha onde a CHESF cobriu”, como também se estruturavam economicamente, 

a relação com a terra significava sobrevivência,  

“meu pai não era empregado nada ... negociava comprando uma pelezinha pra 

que... besteira... ia pra Tacaratu comprava umas peia... peia de piar animal e 

disso vivia né... comprava pele... e com isso arrumava o nosso pão de cada 

dia... nos trabalhando muito... de criança já começava a trabalhar plantava 

canteiro(...) Umas terra boa que a CHESF comia tudinho e deixou nois sem 

sem nada (...) Plantava batata  milho feijão é:::... gergelim minha mãe prantava 

bastante...é cebola alho coentro... tudo... É:::... a gente sobrevivia disso”28 

 

A vida proporcionada pela terra coberta com as águas da CHESF se tornou 

ameaçada, Maria Pureza que antes precisava preocupar-se com os atarefamentos 

domésticos, recebia como missão resguardar a integridade de seu filho, seu esposo nos 

conta em entrevista, 

“P=A água ficou como aqui assim gente como no batente... por isso que... 

menino era pequeno.. J=Aí ...disse você não vai sair não... aí quando botaram 

as água... quando as agua chegou bem pertinho assim... meu menino... esse 

aqui... Everaldo era pequeno... dois ano...() cadê o menino...tava lá dentro rio 

oi tava só o pescoço batendo a água que ele era afoito... digo ave Maria... uma 

hora dessa o menino desaparece... aguaceiro... nois nunca tinha visto um 

aguaceiro desse é um dilúvio d’água...aí eu fui lá na CHESF... fui lá na CHESF 

e disse oi...() não da certo não...morar na...aí contei a história a ele...peguemo 

a lancha veio mais eu na lancha... chegou quando ele olhou disse ta certo... o 

senhor ta direito... aí mediu a cassa ne... aí me levou lá pra...”29 

Entre as quatro trajetórias das mulheres aqui analisadas a paisagem beradera 

esteve mais intrínseca a vida de Maria Pureza, atingida diretamente pela barragem de 

Moxotó, era inimaginável dimensionar a possibilidade da barragem acabar com suas 

terras, 

a barragem... ()... ficaram dizendo que ia (((tomar essas terreno daqui))) ()...mas 

não acreditava...oxe como é que vai tomar as terra da gente a gente vai viver de 

que? Que nem a terra de meu pai mesmo ...que ficou lá...que era boa...essa daqui 

não era muito boa não... mas a de meu pai era boa...na Raposa... (...)Quando 

subiu a agua subiu subiu tudo...a agua de Moxotó... meu pai tinha tanta raiva da 

CHESF que disse que não queria dinheiro do governo... morreu sem se 

aposentar.. .todo mundo se aposentou e ele não quis... eu dizia que ele era 

ignorante... ele disse sou ignorante não... que eu já vivi sem esse dinheiro... dizia 

que era o dinheiro da besta fera meu pai dizia... e não quis...30  

Podemos observar a partir da narrativa de Maria Pureza, como fora sentida a 

modificação da sua relação com a terra. É perceptível uma memória afetiva atribuída a 

                                                           
28Ibidem. 
29 Idem. 
30 Idem. 
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uma noção de espaço denotada de significâncias quando mais a frente, ao final da 

entrevista após a mesma elucidar as mazelas da vida pré e pós CHESF na região que ainda 

mora próxima ao que seria o Sítio Raposo, justifica sua permanência “só porque nos já 

nasceu e se criou... aqui...”31. O marco da chegada da barragem aparece na narrativa de 

Dona Pureza tal qual o A.c e D.c para História, a comparação de temporalidades, antes 

da barragem – depois da barragem, enquanto elemento central de sua História. A primeira 

referência que Pureza nos apresenta quando questionada sobre sua terra originária é “No 

sítio Raposa... onde era... é:::...que hoje é tudo coberto pelo...acabou-se”32, o apego ao 

onde era e não é mais, a paisagem de um outro passado é sentida, como também ao tratar 

das práticas religiosas do hoje,  

hoje depois que a barragem subiu só tem quatro família... da mais velha... os 

resto tudo foi que foram comprando... gente de fora que não sabe nem... que 

coisa () a gente bate no sino da igreja:  que aquilo? quer ser santa? É assim...não 

vem pra igreja só vem as familiazinha que era mais antiga33 

Dona Pureza ao longo da entrevista não cessa em enquadrar sua infância e 

casamento enquanto difíceis em relação a manutenção da vida, 

se criemo lá... numa família humilde... né?... tem hora que ia pra roça nem uma 

sandália pa calçar num tinha vinha sofrendo descalço juntando (...) C=Depois 

que as senhora casou foi viver com seu esposo vivendo do mesmo jeito que 

viveu no tempo de solteira? Vivendo De agricultura?... P=De agricultura...ele 

ia pra  são Paulo eu ficava com os menino pequeno... e trabalhava da roça e até 

que criei meus fio tudinho graças a deus...ele trabalhava lá mandava um 

dinheirinho pra mim eu aqui ajeitava ... comprava uma cabecinha de bicho de 

gado e graças a deus temos nossas cria que temos o que comer até hoje graças 

a deus... Não somos rico... mas também se nois quiser fazer qualquer coisa 

assim de de de de comida a gente faz..34 

A palavra trabalho não aparece endereçada a prática da agricultura familiar, isso 

significa sua ausência? Muito pelo contrário, nos faz perceber como a tarefa da agricultura 

ocupava dinâmicas sociais que não permitiam uma separação estanque da vida cotidiana 

a um específico momento do “trabalho”  

 J= Tinha umas vazante boa P=Umas terra boa que a CHESF comia tudinho e 

deixou nois sem sem nada C=De vazante? P= De vazante P= Plantava batata  

milho feijão é:::... gergelim minha mãe prantava bastante...é cebola alho 

coentro... tudo... É:::... a gente sobrevivia disso.35 

                                                           
31 Santos, op.cit. 
32 Idem 
33 Idem 
34 Idem 
35 Idem 
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O trabalho aparece nas falas de Dona Pureza ao referir-se a um concurso público 

da prefeitura que foi aprovada (nos dá entender que no período de implementação da 

barragem) enquanto o trabalho rural aparece diluído nas práticas cotidianas, podemos 

relacionar a experiência de Dona Pureza ao que nos referimos sobre Federici, a autonomia 

possibilitada pela vida rural de Pureza foi alterada, ela nos resume bem o seu sentimento 

sobre o acontecido “E= A CHESF pra você não foi uma madrasta né? P=Ave Maria, foi 

o cão!”36. 

O conceito de trabalho presente nas falas das demais depoentes Maria Conceição, 

e Maria do Socorro se difere do de Dona Pureza, em suas entrevistas o conceito de 

trabalho é muito mais explorado e por elas é atribuído um grande valor moral: Dona 

Conceição “eu me sinto feliz em ter nascido de uma família pobre, e eu me sinto feliz em 

olhar pra traz pro meu passado e não vejo de que me envergonhar, sempre amei trabalhar 

na minha vida entendeu”37; Socorro “Mas toda vida eu fui, eu sempre fui assim, eu num 

gosto de descanso (risos) eu num trabalho hoje porque Deus achou , num sei, posso até 

ser uma bobagem, mas Deus achou que eu tinha que ter outra coisa ai manda uma pessoa 

especial”38. Isso demonstra a qual contexto pertencem, mulheres da juventude das 

décadas de 60-70 em que ganham mais espaços de trabalhos - em ênfase as brancas, haja 

visto o histórico de trabalho racializado no Brasil.  

 Conceição e Socorro foram incentivadas por suas mães a se tornarem professoras, 

esse fator demarca uma outra face importante, o sistema patriarcal que se constituiu no 

Brasil moderno do século XX, a positivação do trabalho feminino fora de casa e a 

profissão de professora ser associada à de feminilidade por ser entendido como uma 

prática aproximada dos cuidados maternos, Conceição ao se referir a sua primeira 

professora a qual se inspirou aponta os seguintes adjetivos, “Então eu via nessa professora 

uma professora maravilhosa, uma amiga, uma excelente mãe, uma pessoa assim muito 

interessada pelos alunos naquela época a gente estudava” reforça o tipo de representação 

da figura da mulher professora da época39. Cláudia Vianna aponta que,  

a entrada das mulheres no magistério deve ser examinada a partir das relações 

de classe e gênero. Podemos então lembrar que se trata de um dos primeiros 

campos de trabalho para mulheres brancas das chamadas classes médias, 

estudiosas e portadoras de uma feminilidade idealizada para essa classe, mas 

                                                           
36 Idem 
37 Coelho, op.cit 
38 Lopes, Maria. op.cit.  
39 Coelho, op.cit 
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também protagonistas da luta pelo alargamento da participação feminina na 

esfera econômica (VIANNA, 2013, p. 164) 

 A diferenciação da forma com a qual nossas depoentes demonstram como pensam 

o trabalho é importante por demarcar o local, temporalidade e vivência de cada uma. 

Enquanto Dona Pureza participou de uma lógica de vida marcada pela ausência da 

possibilidade da inundação de suas terras em um modo de vida rural e dependente da 

agricultura familiar; pelo apego as suas raízes; a dor de vê-las submergir e o 

enfrentamento direto ao espaço da CHESF e seus homens; Dona Conceição e Socorro 

puderam experimentar uma outra relação frente a chegada da CHESF, ainda que não 

deslocadas de seus espaços físicos, construíram possibilidades de enfrentamento com a 

educação, religião e ação social. 

A religião cumpriu importante papel na vida dessas mulheres, em especial 

Conceição e Josefina, as quais foram oriundas de colégios internos de ordens católicas, 

de um lado Josefa cumpria missões católicas com a participação na vida dos viventes 

rurais ribeirinhos, inclusive, acompanhada de Alcides Modesto esposo de Conceição. Por 

sua vez, Conceição contribuiu com os enfrentamentos através da educação, foi professora 

leiga das Casas da Criança, escola filantrópica da Liga Social Católica, inaugurada a 

primeira em 1961, a qual tinha como público alvo as crianças filhas dos operários da Vila 

Poty em Paulo Afonso, que eram os trabalhadores braçais da CHESF40. Os demais filhos 

dos funcionários da CHESF frequentavam escola da própria empresa.   

A igreja católica possibilitou a Conceição o caráter formativo para o ensino, para 

ela a Escola de Pastoral Catequética (ESPAC),  

então depois que eu voltei (da ESPAC), eu comecei a ver a vida de outra 

maneira, assim a importância da pessoa humana, a importância de uma escola 

é... um trabalho de um escola, de um trabalho de comunidade de um trabalho 

de base e muita coisa que eu vi lá, eu trouxe e ai eu comecei com esse cuidado 

de arrumar, entendendo que não só né as minhas pastas os meus arquivos eram 

importantes como os dele também.41 

 

Conceição narra sobre as escolas como pioneiras no sustento da educação de Paulo 

Afonso àqueles que não tinham condições, dedicou quase 19 anos de sua vida ao trabalho 

com essas escolas, concomitante a prática política de Alcides, que envolvido com o 

                                                           
40 Vila construída ao redor dos muros da Chesf, recebe esse nome pois os telhados das casas eram feitos 

com a embalagem do cimento Poty.  
41 SANTOS, Maria Pureza. Maria Pureza dos Santos: depoimento [mar. 2017]. Entrevistador: equipe do 

projeto de pesquisa “um Rio de Lutas”. Acervo digital do projeto Rio de Lutas/LABELU – Universidade 

Estadual de Feira de Santana – UEFS. 
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sindicato e a organização dos trabalhadores rurais tornou-se candidato a prefeito, foi 

vereador, e o primeiro deputado estadual do PT na Bahia. Conceição afirma que não teve 

aproximação com a vida prática política de Alcides por receio e temor pela vida do 

companheiro 

eu nunca fui de me meter muito em política já porque eu não gostava muito 

disso, e quando eu vi aquele movimento pra colocar Alcides como político, eu 

disse, meu deus do céu, me vinha tudo aquilo na minha cabeça, aquela 

preocupação, eu dizia mas bem não entre na política não meu fio, você já tem 

seu trabalho. Ai o que é que ele me dizia, “bem num sou eu que quero não, eu 

num quero mas eu num posso trair o povo que confiou em mim, o povo ta 

confiando em mim, os trabalhadores num tem voz, la dentro posso falar por 

eles, eu não posso me acovardar, eu não posso trair a confiança deles, mesmo 

que isso custe caro pra mim pra você”, mas o que é que eu trazia dentro de mim, 

trazia o trauma assim de ver gente matar outro como vi, aí eu respeitei a opção 

dele embora por dentro de mim não era aquilo que eu queria mas procurei 

respeitar a opção dele e respeitar o povo também né42 
 

Apesar dos traumas referentes a política, Conceição percebeu a importância do 

acervo da história que seu companheiro compunha como tantos outros e outras, quando 

questionada sobre o porquê guardou e organizou durante tanto tempo os arquivos do 

acervo responde,  

toda essa caminhada Não só a  nossa como a de vocês, isso é história... né que... 

é... Para o futuro os filhos né... que forem vendo, isso os alunos quem vem 

conhecendo essa realidade eles vão vendo muita coisa importante do que se 

passou. Porque... depois de um certo tempo eu vim entender o que era história.43 

 

 A religião católica para Conceição e Socorro tornou-se motivação essencial, assim 

como o fato de ensinar era para elas um trabalho, servir a comunidade com assistência 

social e espiritual também. Ambas fizeram parte do contexto religioso católico de 

efervescência interna com grupos que questionavam a ausência de participação da Igreja 

no trato das dores sociais. Dentre esses grupos, o movimento da Teologia da Libertação44 

que surgiu nos anos 60 e 70 ganhando força por toda América Latina tendo influência em 

grupos como as Ligas Camponesas constituíram importantes cenários de lutas sociais, 

principalmente, sobre o debate de reforma agrária, Antônio Moreira (2016) nos apresenta 

a teologia da libertação,  

Historicamente o ponto fundamental da TdL era a solidariedade com os pobres 

e a denúncia dos sistemas idolátricos que os sacrificam. Em seguida ela incluiu 

os indígenas, as mulheres e as vítimas de todas as formas de injustiça, 

preconceito e exclusão; finalmente integrou também a causa ambiental nos 

                                                           
42 Idem 
43 Idem 
44 Não estamos afirmando a relação da Liga Social Católica com a Teologia da Libertação apenas situando 

um cenário de modificações radicais no seio da Igreja Católica brasileira a partir de exemplos que tiveram 

bastante influência 
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seus esquemas interpretativos e nos seus programas de ação.(MOREIRA, 

2016, p. 207-208) 

A educação possibilitada pela Liga Social Católica aos alunos mais pobres da 

região de Paulo Afonso teve importante impacto social, tendo em vista, que a melhor 

escola era da CHESF, apenas os filhos de seus trabalhadores poderiam estudar ali, a Liga 

Social percebida aqui nas falas de Conceição e Socorro colaborou para a democratização 

do ensino, as escolas Casa da Criança, funcionaram como um canal para efetivação de 

projetos sociais e ensino religioso, ambas depoentes pontuam felizes como a reza e o 

recital do credo faziam parte do cotidiano escolar. Ao relatar sobre o processo de 

positivação da escola Casa da Criança frente a sociedade de Paulo Afonso, Conceição 

pontua a qualidade dos eventos religiosos e tentativa de englobar a família ao mundo 

escolar como responsáveis pelo convencimento da população sobre a escola 

C: O pessoal foi vendo que a escola tinha credibilidade pela promoção dos 

alunos, pelos trabalhos que a gente fazia nas escolas num é, nós fazíamos a 

pascoa de todos os alunos, reuniões de pais com os pais, entendeu? Fazíamos 

a primeira eucaristia, então aquilo que a gente é tinha dentro da gente pela 

vontade pela fé, para que as crianças se instruíssem, a gente ia fazendo, com 

sacrifício mas ia.45 

A ação social enquanto pilar das práticas da Liga Católica é vista por Conceição 

e Socorro como o diferencial positivo da Igreja de “seus tempos”, enquanto religiosas 

prezaram pelo comprometimento ecumênico com a sociedade, Socorro ao comparar as 

temporalidades demonstra sua indignação frente a nova conduta da Igreja, “eu acho que 

hoje esses grupos tão mais pra religiosidade (...) naquela época era repartição do pão 

mesmo, além da oração a repartição do pão, hoje em dia eu acho que tá mais a oração”46.  

Ao longo das entrevistas as depoentes ilustram algumas situações que demonstram que 

suas atividades enquanto professoras ultrapassavam a prática de ensino-aprendizagem 

eram demandadas a elas pela sociedade uma responsabilidade e confiança como apresenta 

Socorro,  

M- Sim. Era tudo, nós lá éramos tudo, tava com fome, chama a professora, - 

professora tem uma pessoa ali morrendo de fome, vamos arrumar comida, fazia 

campanha pra que todos ( ) a menina fazia lá na rua dela e leva pra lá, 

professora tem um menino doente, vamos arrumar remedio, assim foram tres 

anos nessa vida, não me arrependo não, aprendi muito.47 

                                                           
45 Coelho, op.cit. 
46 Lopes, Maria. op.cit.  
47 Idem 
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Situações como a descrita aparecem recorrentes nas falas, Conceição nos apresenta que 

até mesmo como o uso do banheiro se tornou uma preocupação, pois as crianças que 

frequentavam a escola não tinham vasos sanitários em casa e não sabiam usar nas escolas.  

A visualização dos detalhes, a construção de empatia com as dificuldades das 

pessoas e sobretudo a fé, marcaram o trabalho de Conceição e Socorro, não diferente de 

Josefina, que aos 16 anos quando interna no colégio nas cônegas de Santo Agostinho teve 

seu primeiro contato com as ações sociais da igreja em uma favela do Recife “dai que eu 

me decidir naquele momento que eu iria ser uma religiosa porque o trabalho era muito 

bonito lá com o pessoal com as mães de tudo isso”48, mobilizada pelo potencial de 

solidariedade encontrado na igreja Socorro encontrou sua vocação no serviço social e 

começou a se sensibilizar quanto ao problema de desterritorialização “ai eu comecei a 

perceber que a grande maioria das pessoas que estavam ali  elas estavam vindo expulsas 

de terra fosse de um lado fosse de outro mas elas estavam ali no fim da linha”49.  

Em alguns anos Josefina pertencente a uma congregação de Floresta, região do 

Pernambuco, realizava uma pesquisa de levantamento de dados sobre as famílias que 

seriam atingidas pela chegada da CHESF “daí lá em Floresta do Navio nós começamos a 

fazer um levantamento ousado que era sobre a questão da introdução da CHESF na região 

e sobre a questão das fazendas lá né e toda aquela problemática do sertão”50, a repressão 

da Ditadura Militar do contexto não permitiu que essa pesquisa desse continuidade, 

estavam reunidos em Missa no seminário de Floresta quando, 

entrou a federal tomou tudo Antônio corra se esconda e ele se escondeu no 

banheiro porque já tinha sido preso e ele correu e eu enfrentei a policia 

conversamos ele disse que era da Diocese... e o cara- mas o bispo cadê  o 

bispo... o bispo saiu e vocês continuaram.. é por que...e naquele vai vai.. ele 

disse a senhora fiquei tranquila fique tranquila que a gente só vai querer só 

material levaram tudo que que tinha nas mão dos jovens que tinha comigo no 

seminário era o seminario que a gente estava juntando né levou tudo e nós 

ficamos com nada sair dali chorando dizendo meu Deus todo o trabalho e os 

jovens assustados51 

Situações assim foram comuns ao longo da história de Josefina, sua capacidade 

de aglomeração e organização na região de Petrolândia lhe causou problemas frente à 

Igreja e aos militares. A trajetória de Josefina foi marcada por perseguição policial, uma 

média de quatro vezes precisou se apresentar em delegacia, em uma dessas vezes passou 

                                                           
48 Lopes. Op.cit. 
49 Lopes, Maria. op.cit. 
50 Lopes. Op.cit 
51 Idem 
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por um interrogatório de quase doze horas seguidas por suspeitarem de possíveis alianças 

políticas com Cuba. Essas suspeitas se deram devido a atividade propagandista de Josefa, 

que frente à iminente ameaça de desterritorialização pelo projeto da barragem de Itaparica 

(foi efetivada em 1986), não mediu esforços para a tentativa de conscientização dos 

moradores da região de Petrolândia, Floresta, Itacurubu. O lado da Bahia já havia deixado 

atingidos pelas barragens de Itaparica e Moxotó, e a notícia se espalhou por Pernambuco, 

Josefa afirma que os moradores começaram a se organizar e aos poucos iam construindo 

autonomia,  

eles começou a  acontecer eles mesmo... a gente foi mostrando que só 

eles poderiam fazer e não a gente não era o padre não era freira não era 

eu como profissional não era o pessoal que vinha todo mundo era apoio 

eles eram os donos da história então só eles podiam barrar porque eu 

dizia normalmente assim pra eles52 

A participação de Josefina para contribuir para essa autonomia, se deu de maneira 

dolorosa e por vezes solitária, passou por divergências internas com as instituições 

católicas por tornar sua vida a prática política pela terra, chegando a ficar descoberta de 

apoio institucional, obteve apoio da população, a quem ficou 6 meses sob cuidados 

básicos. 

Os perfis aqui dispostos contribuíram em definitivo na dinâmica política do 

Submédio, por isso, nos preocupamos em compreender como a concepção de política 

surge nas falas de nossas depoentes. A política é apresentada por elas de maneiras 

diferentes, para Pureza a palavra política não aparece, a movimentação que a fazia sair de 

casa para ocupar a barragem de Itaparica, se reunir nos momentos pós novenas para 

discutir o que haveria de acontecer com a população do Sítio da Raposa é tratado por ela 

sempre como luta, quando questionada sobre o que aprendeu com o movimento “Eu 

aprendi que muitas coisa.. defender meus direito né? Que as vezes... que o prefeito fez 

comigo... não da parte do seus direito... tem... (...) nessas lutas a gente aprende qualquer 

coisa... ne?”, Dona Pureza apesar de não usar os termos “formais” sabe o peso que teve a 

organização em coletivo, ainda respondendo a mesma questão afirma, 

Valeu... Valeu a pena Se não valesse tava aqui debaixo da ponte... ne... que 

eles tinha derrubado a casa... e que é que a gente ia fazer? E valeu a pena que 

..agradeço muito a ela... muita gente sabe que foi ela que nos ajudou... assim... 

nos orientou... deu essa fortaleza a nois... que não sabia de nada... se não fosse 

ela... nois taria todo dia através de sindicato né? Que ela () assessora do 

sindicato néra? E fazia... fez muita coisa por nos... e valeu a pena até demais... 
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graças a Deus (...) O pingo d’água não enche o copo... mas muitos pingo enche 

né?  

O “ela” a quem se refere é Josefina que contribuiu para que houvesse o caráter 

educativo sobre as consequências da chegada da CHESF por parte do sindicato, Pureza 

demonstra em sua fala uma ilustração pedagógica utilizada por elas “Não pode... A gente 

fazia reunião ói... com um pauzinho... pegava vários pau e dizia que um pauzinho só... 

todo mundo quebrava... mas muitos pau não ele dizia quebre... a gente tinha muita 

apresentação... pro povo acreditar...”53. Podemos inferir que para Dona Pureza a ação 

política assim como o trabalho, estava diluída na sua relação a terra, a defesa do seu 

espaço era a sua motivação.  

Para Dona Conceição, a política se apresentou de maneiras diferentes em sua 

trajetória, apesar de ter se casado com seu Alcides Modesto o primeiro deputado estadual 

do PT da Bahia, a política eleitoral lhe causava espanto por lembrar da política marcada 

pela violência de sua cidade quando criança, temeu pela vida de seu companheiro, o 

cuidado com ele recorrentemente aparece em suas falas, quando ele saia com seus 

companheiros para organização de medidas contra a violência chesfiana, recorria a suas 

divindades para protegê-lo, evitava fazer parte da campanha a vereador e deputado que 

ele participou por não gostar de ouvir as ofensas tradicionais do período eleitoral 

referentes a ele.  

A principal motivação na vida de Conceição é a sua fé, e foi ela quem fez olhar 

para Alcides com admiração, cumprir com prática política para ela estava no fato de poder 

ser fiel a uma concepção de vida baseada no amor cristão. Quando repentinas vezes 

praticou política atitudes políticas e mobilizou a educação em Paulo Afonso foi por 

entender que a fé precisaria ser demonstrada com ações, a respeito de sua percepção sobre 

Alcides elucida,  

eu dizia, esse padre deve amar muito a deus muito a Jesus, porque se 

desprender dessa forma se doar dessa forma, eu num conhecia, eu num 

conhecia nenhum um padre que fizesse uma coisa dessa, entendeu? (...) , eu 

admirava como é que ele, entendeu, arriscava a própria vida, e era assim fiel 

aos companheiros, e tava assim tudo unido na mesma luta eu respeitava aquilo, 

embora aquilo também me deixasse apreensiva54. 
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De maneira geral, podemos perceber que os cuidados de Conceição com seu 

companheiro, alunos e sociedade foram gestos políticos, pois foram capazes de mobilizar 

toda uma ordem estabelecida, inclusive, sem os seus cuidados com a documentação de 

seu Alcides, dos projetos sociais da igreja e de tudo o quanto ela era envolvida não seria 

possível a elaboração dessa pesquisa e de tantas outras.  

Para Socorro e Josefina a fé também foi mobilizadora, todavia, se diferenciam de 

Conceição por entenderem a participação sindical e em partidos políticos como uma 

forma de conquistar direitos, ambas foram militantes do PT, Socorro em Paulo Afonso e 

Josefina em Petrolândia. Diferente de Josefina, Socorro vivenciou as lutas contra a 

CHESF quando já havia sido estabelecida as barragens da região, sua militância esteve 

relacionada ao movimento docente como fundadora do sindicato dos professores em 

Paulo Afonso juntamente com outras mulheres “Era eu, uma professora Giselda, uma 

professora Francisca, Evandro, Francisca Sá, Francisca Gonçalvez, Evandro, Elieton que 

já faleceu, professor luiz e conseguimos graças a Deus, muita coisa!”55. O sindicato dos 

professores por muitos momentos se unia ao sindicato dos trabalhadores da CHESF.  

O PT naquela época, década de 70-80, representava uma inovação no campo 

político tendo por princípio o apego as demandas populares como por exemplo, a luta por 

terra. Ao retratar suas lutas com o sindicato dos professores Socorro aponta as 

dificuldades,  

M – Olhe naquela época era questão de, os partidos quando dizia assim, olhe 

nós somos professores somos do sindicato, aí o pessoal já dizia, ah é do pt C – 

o que era verdade né? M – Exato, mas aí o pessoal não sabia distinguir, muita 

gente virava, ah num sei o que lá porque vocês C – tá reivindicando direito pra 

professor pensando mas isso é política?  M – É!! Isso mesmo, isso é política 

nm sei o que mais lá, não num é política, político partidário não, política todos 

nós somos política e a dificuldade às vezes era essa mas a questão financeira 

de ajuda dos dos empresários éramos um grupo conhecido realmente nunca 

teve assim empecilho, só algumas pessoas, inclusive alguns dos nossos 

próprios colegas aqueles que ficavam lá do outro lado, as vezes eles que faziam 

obstáculos mas fora disso o tempo que eu passei56 

A passagem nos demonstra que a concepção de política para Socorro ultrapassava 

a noção simplista relacionada ao período eleitoral, que nos permite localizá-la em uma 

vivência da prática da discussão da temática. Podemos inferir que a aproximação de 

Socorro com o PT foi causada pelos mesmos motivos que a fez permanecer nos 
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movimentos sociais da igreja, durante a entrevista ao ser questionada se seu trabalho no 

PT se diferenciava do trabalho da igreja responde, 

Não, não tinha muita diferença não, porque no lado do sindicato dos 

professores, o que é que nós fazíamos na época, nós lutava pelos nossos direito, 

quando era no caso o movimento dos trabalhadores, então o que é que 

acontecia o sindicato juntava com o pessoal e pronto, tinha aquele elo, aquele 

entrosamento melhor dizendo né e eu mesmo particularmente nunca achei 

diferença assim, a luta sempre foi igual, porque realmente, a pessoal que dirigia 

a gente sempre dizia, gente nós somos trabalhadores, embora seja de um campo 

diferente, lá eles são trabalhadores do campo de eletricidade lá da CHESF, nós 

somos trabalhadores da educação, então temos que lutar, foi uma época boa 

também, pra mim foi57 

 Josefina além de assistente social teve formação em Sociologia, sempre lembrada 

por outros depoentes, foi significado de religiosidade e militância política. Ao se referir 

aos fatores que influenciaram sua mudança para a região do Pernambuco e sua 

experiência primária com os desterritorializados pontua, “a sociologia ajuda muito mais 

do que serviço social porque aprofunda mais ( ) ai bom foi nessa história toda que eu 

decidir ir para o interior passei o tempo lá no São Francisco”58, podemos perceber que 

sua formação contribuiu para a sua leitura do contexto vivido por aquelas pessoas e talvez 

por isso, tenha se preocupado em construir um caráter educativo do movimento. Ao se 

referir a prática política dos eventos de enfrentamento do sindicato aponta a constante 

avaliação, “toda vez e avaliava e quando havia o problema de alguém sair um pouco do 

pensamento o pessoal dizia vamos ser mais (amigo) vamos fazer isso ninguém deve fazer 

aquilo e eles aceitavam sem muito”59.  

 O caráter educativo continuou com o grupo de Petrolândia, quando iniciaram os 

boatos sobre o Partidos dos Trabalhadores, Josefina não tardou em discutir com seus 

companheiros o que o partido defendia como possibilidade de aproximação da luta deles,  

Em Pernambuco eu lembro eu lembro.... lembro inclusive que eu participei eu 

tinha muita comunicação com São Paulo especialmente como eu tinha cursado 

o mestrado lá e tal então eu tinha muita comunicação e começou um 

movimento antes do PT aquele movimento ( ) foram aquelas os primeiros 

indícios de se criar alguma coisa que realmente representasse mais a luta dos 

trabalhadores é não era partido ainda eu tinha toda essa documentação e eu 

lembro muito bem que lá em Petrolândia como a gente não podia se reunir  pra 

tocar ( ) da luta já era difícil porque era muitos olhos em cima da gente de 

ditadura disso e daquilo mesmo sabendo depois ainda tinha por esses interiores 

e pra tratar diretamente de politica você teria que fazer uma analise mais 

politica mesmo da situação para poder o pessoal se interessar por politica dai 

eu me lembro que havia um lugar onde que tinha bastante dessas algarobas e 
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ficava fechado assim no caminho onde a gente ia de Petrolândia pra Belém de 

São Francisco ficava nas proximidades de Belém um lugar na estrada  onde 

tinha uma camada assim de Algarobas ficava uma mata e a gente se reunia ali 

saia e não podia ficar  reunido no sindicato pra falar de política era ainda era 

aquela situação nervosa ai se reunia eu ainda tava com esse material eu lembro 

que a gente trabalhou esse material todinho assim debaixo dessas áreas60  

A ponderação de um movimento agregador a outros trabalhadores e demais 

organizações político-sociais, esteve sempre presente na avaliação que Josefina 

desenvolveu sobre a luta do Polo Sindical, ao se referir a necessidade de englobar os 

trabalhadores da CHESF ressalta, “A gente percebia que a luta não era só contra a 

organização política a luta era sobre tudo sobre um desenvolvimento que tava engolindo 

todo mundo e a gente vê que até hoje a situação é complicada de o desenvolvimento a 

população ta tendo migalhas né”61. Encerramos nosso passeio pelas histórias de nossas 

entrevistadas pontuando que seus aspectos de feminilidade não foram limitadores da ação 

política, pelo contrário foram mobilizadores.  
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4. Considerações Finais 

Podemos analisar, ao longo do trabalho, como a participação feminina em 

diferentes ações do Submédio do São Francisco não se deu deslocada de lutas femininas 

e feministas ao longo do mundo e do Brasil, o que nos faz perceber que não há ausência 

das mulheres nas esferas sociais, o que há, é ainda um reduzido olhar investigativo 

voltado a temática. Ressaltamos a importância do método da oralidade enquanto essencial 

para o registro do impacto causado pela CHESF na região do Submédio. Apesar do 

contexto mundial pandêmico, pudemos nos aproximar mais das depoentes e perceber 

aspectos das suas construções narrativas que carregam em comum a afetividade e 

memória sobre pessoas mais que eventos, o que nos permite o debate sobre feminilidade; 

detalhismo quanto aos eventos narrados; comparações temporais entre o ontem e o hoje; 

o retorno a figura materna. São estes, elementos que contribuem para futuras pesquisas 

que tenham a oralidade enquanto ferramenta aliada ao estudo sobre as mulheres. 

Nas entrevistas não percebemos elementos suficientes para aprofundarmos a 

temática de raça a não ser as especulações já presentes nesse trabalho. Quanto à temática 

de classe consideramos a leitura de Francisco de Oliveira debatida na introdução quando 

ressalta que as condições de desenvolvimento regional ampliaram e demarcaram os 

conflitos de classe intra-regional compreendemos nossas depoentes no espectro das 

classes inferiores. Enquanto possibilidades para continuidade dessa pesquisa elencamos 

a necessidade de ampliação do perfilado para maior registro de memória e história 

possível; compreensão mais aprofundada da relação das mulheres nordestinas e a 

religiosidade; explorar a perspectiva masculina sobre as mulheres que fizeram parte das 

lutas sociais do Submédio do São Francisco.  
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