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O Movimento das Mulheres 
Camponesas é formado por 
mulheres que compõem a 
diversidade da luta do campo 
com a proposta de mudar a 
realidade das trabalhadoras 
que lutam pela causa 
feminista contra as condições 
patriarcais do seu meio de 
convívio.

Ele é organizado em 18 
estados brasileiros para resistir 
às consequências econômicas, 
políticas, sociais e culturais do 
capitalismo e do patriarcado 
que intensifica a exploração 
dos trabalhadores e aumenta 
a violência e a descriminação 
contra as mulheres.



“Lutar sempre 
foi nossa 
condição. 
Desta forma, 
construímos 
nossos 
movimentos 
autônomos 
de mulheres.”



“Somos mulheres 
camponesas: agricultoras, 
arrendatárias, meeiras, 
ribeirinhas, posseiras, 
bóias-frias, diaristas, 
parceiras, extrativistas, 
quebradeiras de coco, 
pescadoras artesanais, 
sem terra, assentadas... 
Mulheres índias, negras, 
descendentes de 
europeus. Somos a soma 
da diversidade do nosso 
país. Pertencemos à classe 
trabalhadora, lutamos 
pela causa feminista e 
pela transformação da 
sociedade.”







Elas lutam há mais de 20 
anos pra construir um 
movimento autônomo, 
democrático, popular, 
feminista e de classe que dê 
o devido reconhecimento 
à trabalhadora rural, 
concedendo direitos 
básicos tais como: 
salário maternidade, 
aposentadoria aos 55 anos, 
documentação, saúde de 
qualidade, políticas públicas 
que atendam às demandas 
do campo e o fim das 
formas de violências e 
opressão, principalmente 
devido às relações de 
gênero.



“A luta pela 
libertação 
das mulheres 
é tarefa de 
todos. Mas 
acreditamos que 
nós mulheres, 
somos as 
principais 
responsáveis por 
esta conquista.”



O Movimento trabalha uma 
mística:

• de valorização e libertação da mulher 
camponesa;
• de defesa da classe trabalhadora;
• que leva o nosso movimento a apaixonar 
as mulheres pela causa da libertação, 
centrado no compromisso com a justiça, 
no compromisso com a vida dos pobres 
e no compromisso com a organização 
popular;
• de luta contra exploração, contra 
violência, contra discriminação e 
dominação;
• que desperta em nós a necessidade 
de lutar por nossa dignidade e nossos 
direitos;
• que cria em nós a necessidade de 
organização e de autonomia;
• que combate o machismo e desperta 
para a necessidade de construção de novas 
relações de igualdade;
• que respeita nossa história de luta, nossa 
diversidade cultural, nossas experiências 
construídas e nossos símbolos regionais e 
nacionais.
• de relação e de defesa da natureza, das 
sementes, biodiversidade... 






