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Especificidades de uma comunicação contra-hegemônica e decolonial em 

rede: o trabalho das comunicadoras da Marcha das Margaridas  

Rosa Maria Mattos1 

 
RESUMO: Este projeto de pesquisa pretende realizar um estudo exploratório sobre a 
comunicação e presença virtual da Marcha das Margaridas, uma manifestação realizada a 
cada quatro anos, com uma agenda feminista de desenvolvimento sustentável para o campo, e 
defesa e ampliação de direitos de mulheres camponesas e das florestas. Utilizando entrevistas 
semi-estruturadas junto a um grupo de profissionais da comunicação que participaram da 
organização da última edição da Marcha, em 2019, o objetivo geral da pesquisa é contribuir 
com os estudos sobre comunicação contra-hegemônica e comunicação popular. Uma hipótese 
é que identificar as concepções, os modos de produção e o fazer das mulheres comunicadoras 
da Marcha das Margaridas, suas táticas, instrumentos e escolhas, pode contribuir com outros 
movimentos sociais que enfrentam desafios semelhantes.  

 

INTRODUÇÃO 

Em um contexto de hegemonia dos valores do neoliberalismo e de recrudescimento e avanço 

do agronegócio, suas representações e discursos, parece oportuno debruçar-se sobre quem 

ergue a voz e clama pelo direito à vida - das mulheres, dos campos, rios e matas. Esse é um 

dos objetivos da Marcha das Margaridas, uma manifestação realizada a cada quatro anos, 

desde 2000, e que reúne dezenas de milhares de mulheres camponesas e das florestas, que 

marcham pacificamente em Brasília, na esplanada dos ministérios, em defesa de uma agenda 

comum de direitos humanos e sociais para mulheres trabalhadoras do campo, contra a fome, a 

pobreza e a violência sexista. A marcha em si, entendida como um evento específico e 

pontual, é apenas a culminância de um longo processo que inclui a construção coletiva de dois 

documentos: um entregue ao governo federal, com as principais reivindicações das 

trabalhadoras rurais, e uma pauta para congressistas, indicando uma relação dos projetos de 

lei que as Margaridas reivindicam a aprovação.  

Batizada em homenagem à trabalhadora rural e líder sindicalista Margarida Maria Alves, que 

foi assassinada em 1983 por motivo da sua atuação como defensora de direitos dos 
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trabalhadores na Paraíba, a Marcha das Margaridas é um evento cuja organização reúne 

grandes sindicatos e movimentos sociais, e coletivos e associações menos estruturados e 

coesos. É coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), pelas 27 Federações de Trabalhadores na Agricultura (FETAGs), por milhares 

de Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs), grupos de pesquisa rurais, 

movimentos sociais e organizações de defesa dos direitos das mulheres, inclusive grupos 

feministas urbanos, de norte à sul do Brasil.  

Desde 2016, ano da ruptura democrática no Brasil com o impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff, o projeto de poder do neoliberalismo, conservadorismo e agronegócio tem 

avançado na esfera política e também cultural. Contexto que favorece uma reaglutinação das 

forças políticas do agronegócio, que avançam a disputa também para o campo cultural, 

apoiados em ações de mídia de massa como a campanha em parceria com a Rede Globo 

“Agro é Pop, agro é tudo”. Mudanças que obrigam um deslocamento do papel da Marcha das 

Margaridas no cenário político, que passa a incluir a luta pela democracia entre as demandas 

das trabalhadoras do campo e das florestas.  

Durante o ano inteiro, a Marcha das Margaridas está presente no ambiente digital, 

combinando componentes de centralidade e descentralidade, típicas de redes. Deduzem-se 

diferentes objetivos que essas práticas comunicacionais visam cumprir, entre eles convocar e 

manter unido o núcleo organizativo da marcha, fortalecer a comunicação das organizações 

nos territórios que intermediam a participação das mulheres na escrita do documento 

propositivo, captação de recursos, mobilizar a participação presencial na marcha de Brasília, 

manter viva a memória e os laços entre participantes de edições anteriores, fazer a incidência 

política junto a congressistas e poder público, comunicar as pautas elaboradas pelo grupo para 

públicos mais amplo.  

Para cumprir estes objetivos estratégicos, a presença virtual da Marcha das Margaridas 

consiste em perfis próprios nas duas principais redes sociais (Facebook e Instagram), e em 

uma identidade visual aplicada a vídeos, cartazes virtuais e outras peças gráficas, que são 

difundidas pelos movimentos, coletivos e organizações integrantes da Marcha das 

Margaridas, com destaque para a CONTAG, cujo website hospeda a página de referência que 

organiza os principais documentos e memória.   

Na última Marcha das Margaridas, em 2019, o lema foi “Por um Brasil com soberania 
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popular, democracia, justiça e livre de violência”. Tanto o lema quantos demais documentos 

produzidos expressam uma concepção de desenvolvimento sustentável fundado na crítica 

feminista, na experiência cotidiana e compreensão das necessidades cotidianas das mulheres 

trabalhadoras do campo e da floresta, que denunciam o capitalismo e a lógica patriarcal, em 

defesa de um projeto político que se opõe ao modelo hegemônico de desenvolvimento para o 

campo centalizado no agronegócio. A próxima Marcha das Margaridas está prevista para 

acontecer em agosto de 2023.   

Nesta frente de batalha contra o neoliberalismo e o agronegócio, mais precisamente em seus 

bastidores, as comunicadoras da Marcha das Margaridas ocupam um papel decisivo, cujo 

trabalho merece atenção das pesquisadoras e pesquisadores da comunicação. Estas mulheres 

fazem elo entre as instâncias organizativas deste grande movimento de coalizão, os 

movimentos e organizações que atuam diretamente nos territórios e os meios de comunicação 

digital, que dão alcance às mensagens pactuadas pelos grupos anteriores.   

Pensando na especificidade de um movimento social heterogêneo, há neste grupo duas 

dimensões em que a comunicação opera: interna e externa. Em sua dimensão interna, 

pressupõe-se que as ações de comunicação da Marcha das Margaridas tem por objetivo a 

coesão entre diferentes organizações e grupos que constituem esta grande coalizão. Em sua 

dimensão externa, apresenta-se aos congressistas, governantes e à sociedade como uma voz 

de unidade.   

Este projeto de pesquisa pretende identificar e descrever as características do trabalho das 

mulheres comunicadoras da Marcha das Margaridas a partir de suas próprias vozes, 

investigando desafios para formulação de uma estratégia de comunicação de rede e também 

as soluções específicas encontradas por estas profissionais.  

O objetivo geral da pesquisa é contribuir com os estudos sobre comunicação contra 

hegemônica, popular e feminista de enfrentamento ao capitalismo e agronegócio, partindo dos 

relatos das comunicadoras desta rede diversa, formada por uma coalizão de organizações e 

movimentos sociais, e fundada em uma perspectiva rural e feminista. Dentre os objetivos 

específicos estão levantar literatura sobre contra-hegemonia, comunicação popular, alternativa 

e comunitária, decolonialismo, movimentos sociais rurais, redes de direitos, ciberativismo; 

registrar a memória de comunicadoras e lideranças mapeando os desafios, as condições 

necessárias, os princípios e as estratégias de comunicação utilizadas na concepção, 
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planejamento e criação dos textos, vídeos e peças virtuais da Marcha das Margaridas do ano 

de 2019.   

Desde 2015 trabalho com a comunicação estratégica de redes de promoção de direitos 

formadas por organizações da sociedade civil, e em 2019, participei da Marcha das 

Margaridas como integrante de um grupo de comunicadoras ativistas. Naquela ocasião, 

acampei e caminhei lado a lado com mais de 100 mil mulheres, vindas de territórios distantes 

e isolados, de todos os estados do Brasil. Esta experiência despertou meu desejo por estudar 

as teorias de uma comunicação emancipatória e investigar sua conexão com a prática das 

mulheres comunicadoras que atuam nos bastidores desta manifestação tão relevante para as 

trabalhadoras brasileiras.  

 

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

Este projeto de pesquisa localiza-se nos estudos a respeito de movimentos sociais rurais e 

representação política, processos contra-hegemônicos, e comunicação para a cidadania. Sua 

relevância está em investigar uma coalizão de movimentos sociais de âmbito nacional, que 

articula diferentes tipos de organizações (sindicatos rurais, movimentos de povos tradicionais, 

coletivos feministas), que combinam demandas de mulheres do campo, das florestas e grupos 

urbanos. Um evento que, até então, a despeito de sua importância na vida de milhões de 

mulheres, foi pouquíssimo estudado por pesquisas da comunicação social.  

A Marcha das Margaridas pode ser entendida como um grande e diverso coro de mulheres, de 

todas as idades e de tantos lugares distintos, conscientes sobre sua classe e unidade: mulheres 

trabalhadoras do campo e das florestas. Conscientes sobre seus contornos e margens de 

movimento, mulheres que conhecem as brechas, como afirma Heller (2008, p.52), capazes de 

conduzir suas vidas, ou seja, apropriar-se de “seus modos de realidade e impondo a ela a 

marca de sua personalidade”.  

Não é impossível empenhar-se na condução da vida mesmo enquanto as 
condições gerais econômico-sociais ainda favorecem a alienação. Nesse 
caso, a condução da vida torna-se representativa, significa um desafio à 
desumanização, como ocorreu no estoicismo ou no epicurismo. Nesse caso, 
a ‘ordenação’ da cotidianidade é um fenômeno nada cotidiano: o caráter 
representativo, ‘provocador’, excepcional, transforma a própria ordenação da 
cotidianidade numa ação moral política. (HELLER, 2008, p.53)  
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Desde 2016, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e a ruptura democrática no 

Brasil, o conflito entre o projeto do agronegócio e da agricultura familiar se expressa de forma 

mais declarada e violenta. Também em meados de 2016 é criada a campanha publicitária 

“Agro: a indústria riqueza do Brasil”, campanha da Rede Globo que, de acordo com Pompeia 

“tem operado para dar sustentação ideológica à intensificação do pacto de economia política 

do agronegócio nos governos Temer e Bolsonaro” (2020, p.216). Referindo-se à esta 

campanha e também à uma campanha anterior, de 2011, nomeada “Sou Agro”, Pompeia 

denuncia a manipulação de signos - que misturam alimentos e produtos que não são 

produzidos pelo agronegócio, e afirma:  

Ambas as campanhas procuram fortalecer a percepção intersetorial – 
baseada na noção original de agribusiness – de que alimentos, roupas e 
combustíveis, dentre outros produtos, fazem parte do agronegócio. Agentes 
da concertação esperam que, com base na ampla divulgação da proposição 
de que o agronegócio abrangeria esses produtos, eles possam comunicar com 
maior eficácia, para a opinião pública, a ideia de que seriam responsáveis 
por todo esse conjunto. (POMPEIA, 2020, p.216)  

Diferentemente do que apresentam as campanhas publicitárias enganosas, a atividade 

econômica do agronegócio expressa monocultura, esgotamento do solo, vazios mecanizados e 

avanço sobre ambientes naturais. Enquanto a Marcha das Margaridas encarna a diversidade, a 

fertilidade da natureza e sua convivência pacífica com a força do trabalho das mulheres. 

Partindo do conceito de guerra de posições, presente em Gramsci, e do que conceitua como 

“lugar como sociedade civil”, pode-se dizer que a Marcha das Margaridas possui o papel de 

expressar pressões, lenta e gradualmente, infiltrar valores, apoiar a tomada e ampliação de 

consciência e possibilitar mudanças no modo de pensar - tanto de suas integrantes quanto das 

mulheres que são impactadas por sua ação.   

A guerra de posições introduz etapas e processos de ocupação de espaços 
táticos na sociedade civil. Nas trincheiras e casamatas em que é travada, 
agrupam-se forças empenhadas em entrosar seus planos de ação, tecendo 
solidariedades e empregando instrumentos de pressão contra linhas inimigas. 
Essas forças entendem que o poder exercido pelas classes e instituições 
hegemônicas não é uma fortaleza inexpugnável e está sujeito a contradições 
e fissuras que podem ser exploradas pelos antagonistas, isto é, pelo bloco 
contra-hegemônico que congrega as classes subalternas e seus aliados. 
(MORAES, 2016, p.27)  

No que diz respeito a sua composição institucional, a Marcha das Margaridas reúne desde 
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grandes sindicatos de trabalhadoras rurais a coletivos de atuação territorial, de norte a sul do 

Brasil. É coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), pelas 27 Federações de Trabalhadores na Agricultura (FETAGs), Sindicatos dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs), associações e cooperativas de produtoras, 

grupos de pesquisa rurais, movimentos sociais e organizações de defesa dos direitos das 

mulheres, inclusive grupos feministas urbanos. De acordo com Aguiar (2016) é legítimo 

entender o grupo organizativo da marcha como uma rede, devido a diversidade de atores, 

grupos temas e discursos, configurando um “tecido movimentista”, “heterogêneo e múltiplo” 

(aspas da autora) que se une no objetivo de produzir visibilidade e impacto na esfera pública.   

É diante da busca da construção de uma articulação entre diferentes 
movimentos e organizações que a Marcha das Margaridas vai afirmar a 
importância de estes reconhecerem que a luta política está para além das 
distinções das bandeiras de luta que lhes são próprias, sem negar, entretanto, 
as suas lutas específicas nem as suas particularidades, mas antes as 
articulando discursivamente, possibilitando o estabelecimento de um “nós” 
na construção da luta pela existência das mulheres do campo e da floresta e 
pela conquista de direitos – terra, saúde, educação, crédito, direitos que se 
estendem, também, às mulheres das cidades. É, portanto, através dessa 
estratégia de articulação, baseada nas relações de parceria estabelecidas, que 
a Marcha se articula e ganha poder político e simbólico. (AGUIAR, 2016, 
p.286)  

Nos bastidores deste grande evento e trabalhando por esta visibilidade, estão comunicadoras, 

atuando entre o grupo organizativo da Marcha das Margaridas, a grande teia de mulheres que 

constituem os coletivos, movimentos e organizações constituintes, e as ferramentas 

comunicacionais disponíveis (redes sociais, websites, aplicativos de mensagem instantânea, 

veículos de comunicação populares). Peruzzo delinea o que definiria o modus operandi da 

comunicação organizacional no contexto do terceiro setor, e já distingue também duas 

possíveis frentes de atuação destas profissionais: a comunicação mobilizadora, junto ao 

público interno (ou sujeito da ação) e a comunicação dirigida ao público externo, que leva as 

mensagens formuladas pelo movimento social para públicos mais amplos.  

A atuação profissional requer engajamento e posturas facilitadoras de 
processos participativos na comunicação, além disso, municiar o cidadão de 
capacidades técnicas, que, em geral, estão sob o domínio de especialistas. A 
comunicação mobilizadora, entendida como aquela que ocorre na relação 
com o público beneficiário/sujeito das atividades, passa a ser algo 
construído, a partir das demandas do grupo, e pressupõe o respeito à 
dinâmica interna e coletiva da própria entidade ou movimento, bem como do 
público em questão. Não se trata de auscultar o público para melhor adaptá-
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lo aos interesses da instituição, como fazem as empresas, mas para atender 
às necessidades dele. Já a comunicação institucional, dirigida especialmente 
aos públicos externos, se encarrega da visibilidade pública, em torno da 
reputação que se almeja, no conjunto da sociedade. Porém, esta não opera 
apenas em função desse tipo de interesse organizacional, mas visa conquistar 
espaço político, na formação do imaginário cultural coletivo e na disputa 
pela hegemonia (PERUZZO, 2013, p.96)  

Enquanto partidos e movimentos contra-hegemônicos enfrentam múltiplos desafios 

construção de frentes amplas e também na concepção de uma comunicação institucional 

capaz de favorecer a consciência de classe e forjar o futuro desejado - pretendo verificar a 

hipótese de que as especificidades da comunicação da Marcha das Margaridas tenham a 

informar sobre campanhas coletivas de enfrentamento ao neoliberalismo, ao machismo e ao 

agronegócio, além de contribuir para a compreensão sobre as características do fazer próprio 

de mulheres comunicadoras.  

Minha hipótese é que identificar as concepções e os modos de produção das mulheres 

comunicadoras da Marcha das Margaridas, suas táticas, instrumentos e escolhas, pode 

contribuir com outros movimentos sociais que enfrentam desafios semelhantes. Outra 

hipótese é que compreender a especificidade das trabalhadoras da comunicação que 

coordenam a comunicação da Marcha das Margaridas possa ajudar na reflexão e elaboração 

sobre uma abordagem específica de comunicação contra-hegemônica decolonial.   

 

METODOLOGIA 

Para cumprir os objetivos deste projeto, as técnicas de pesquisa que pretendem ser 

empreendidas são a pesquisa bibliográfica sobre sobre contra-hegemonia, comunicação 

popular, alternativa e comunitária de movimentos sociais rurais, coalizões e redes de 

movimentos sociais, ciberativismo e pensamento decolonial; um mapeamento dos perfis no 

Facebook de integrantes da coalização que reverberam e difundem mensagens da Marcha das 

Margaridas; entrevistas em profundidade semi-estruturadas junto à um grupo de informantes, 

comunicadoras populares e lideranças da Coordenação Ampliada da Marcha da Margaridas de 

2019, com a finalidade mapear os desafios, as condições necessárias, as estratégias e táticas 

de comunicação empregadas, o modo de planejamento e produção dos materiais de 

comunicação da Marcha.  
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