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RELEASE 

As mulheres presentes na luta 
 

A edição Conflitos no Campo Brasil 2018 dedicou a publicação, entre outras, a duas 

mulheres: Marielle Franco e Irmã Alberta Girardi. O livro traz, ainda, apenas fotografias 

de autoria de mulheres, como uma forma de visibilizar a atuação delas nas mais 

distintas esferas no que tange à realidade do meio rural. 

482 mulheres sofrem violência nos conflitos no campo 

Cada vez fica mais evidente e impactante a importância das mulheres no contexto das 
lutas dos povos e comunidades do campo. E por sua ação aguerrida elas sofrem as 
consequências da repressão patrocinada pelos latifundiários, grileiros e grandes 
empresários, e executada por jagunços, pistoleiros, empresas de segurança e pelos 
órgãos de repressão do próprio Estado - Polícias Civil e Militar e a Polícia Federal. 
 

De 2009 a 2018, segundo as inserções no banco de dados da CPT, 1.409 mulheres 

sofreram algum tipo de violência. Este número pode ser multiplicado por muitos 

dígitos, pois nos casos, por exemplo, de um despejo ou de uma expulsão, é computado 

o número de famílias, mas não é feito um levantamento do número de mulheres 

envolvidas naquela violência. 

Pode-se dizer com certeza que é sobre as mulheres que recai a carga mais pesada 
dessas ações, pois elas ao verem destruído o local de sua habitação e trabalho carre-
gam consigo a dor e a angústia das crianças que estão sob sua responsabilidade. Em 
2018, o número de mulheres que sofreram alguma forma de violência foi o mais alto 
desde 2008, 482. 
 

36 foram ameaçadas de morte 
6 sofreram tentativas de assassinato 
15 foram presas (10 mulheres sem-terra foram presas em julho de 2018 durante 
ocupação da Fazenda Verde Vale, no município de Alvorada do Oeste, em Rondônia) 
2 torturadas 
6 sofreram ferimentos 
2 morreram em consequência dos conflitos 
1 sofreu aborto 
400 foram detidas (na ação em que denunciavam a privatização das águas em Minas 
Gerais, elas ocuparam a Nestlé, em São Lourenço (MG). A polícia as manteve detidas 
por horas dentro dos ônibus que as conduziam e todas passaram por revista). 
  
A grande maioria das mulheres que sofreram violência em 2018 são sem-terra. Mas 
também sofreram violência: 
13 indígenas  
2 advogadas  



2 agentes de pastoral 
8 quilombolas 
20 do total de mulheres que sofreram violência eram lideranças 

Números da Violência contra mulheres de 2009 a 2018: 

38 foram assassinadas 
80 sofreram tentativas de assassinato 
409 receberam ameaças de morte 
22 morreram em consequência de conflitos 
111 foram presas 
410 foram detidas 
37 foram estupradas 
Outras sofreram agressão (75), ameaça de prisão (16), contaminação por agrotóxicos 

(19), ferimento (52), humilhação (67) e intimidação (94). 
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