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A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA GUERRILHA DO ARAGUAIA. Monique Lucero da 
Silva, Andre Luiz Reis da Silva (orient.) (UFRGS). 
A Guerrilha do Araguaia foi um movimento revolucionário, tinha como objetivo combater a Ditadura 

Militar no Brasil, e aos poucos estabelecer uma sociedade socialista. É nessa conjuntura social, onde muitas 
mudanças estavam ocorrendo, entre elas, a emancipação feminina, que venho destacar a participação feminina na 
Guerrilha do Araguaia. O objetivo é compreender o que possibilitou a participação e seu desempenho nesse 
movimento revolucionário. Entretanto, para isso será necessário entender o contexto social em que elas estavam 
inseridas antes do golpe militar, identificar os acontecimentos que proporcionaram a sua participação na luta armada, 
verificar o que foi a guerrilha e qual o seu significado dentro do regime militar, e por último, analisar o papel 
feminino no movimento. A pesquisa busca analisar por que a participação dessas mulheres foi importante em relação 
às transformações em que elas estavam vivendo, e quais dificuldades enfrentadas, principalmente comparadas com a 
de seus companheiros. Para obter resultados satisfatórios, foi necessário dividir o trabalho de pesquisa em três 
principais partes. Em primeiro lugar, foi realizada a coleta de dados em fonte bibliográfica, posteriormente, foi 
passado por uma análise qualitativa e por seguinte, ocorreu a sistematização dos conteúdos. Como principais 
conclusões desta pesquisa, verifica-se que a participação feminina na Guerrilha do Araguaia significou uma 
consolidação do seu mais novo paradigma de vida, atuação social e política. Ela vem como mais uma confirmação da 
disponibilidade das mulheres de não ficarem mais apenas nos bastidores, mas sim partirem para luta junto aos 
homens. Entretanto, devido a esse seu papel ao longo da história, as mulheres sofreram preconceitos, enfrentaram 
dificuldades e tiveram sua inserção na guerrilha proporcionada, na maioria das vezes, por motivos diferentes das dos 
seus companheiros. 
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