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Participação Política: Mulheres da Rede no Ato em Defesa da Democracia, Remanso -BA, 2018

APRESENTAÇÃO

 Essa cartilha sistematizar a trajetória de organização e luta da Rede de Mulheres do município de Remanso-BA. A Rede de 
Mulheres é uma organização que mobiliza mulheres agricultoras e pescadoras artesanais em defesa da garantia dos direitos das 
mulheres e busca ampliar a participação política, social e econômica das agricultoras e suas famílias. Ao longo dos anos 2000 com o 
apoio de organizações parceiras foi possível disseminar experiências de produção agroecológica, ação que foi potencializada com o 
apoio das políticas públicas que colaboraram para fortalecer as experiências de Convivência com o Semiárido no nordeste brasileiro.

 A Rede de Mulheres iniciou suas ações em 1983, no município de Remanso – BA, e tem sua origem associada ao aumento do 
número de mulheres assassinadas no município. Assim, o aumento da violência contra as mulheres e a impunidade fez com que 
organizassem um ato público chamando atenção da sociedade sobre a violência e cobrando providência do poder público naquele 
momento. Desde então, a Rede de Mulheres tem se constituindo um espaço de resistência e de luta pela promoção da autonomia das   
mulheres e pela busca de igualdade. Esse trabalho tem possibilitado maior acesso a direitos e promovido à participação social e  
política das mulheres agricultoras e pescadoras artesanais. 
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Fonte: Foto de Tovinho Régis



4

MUNICÍPIO DE REMANSO

Remanso integra o Território Sertão do São Francisco, na região Semiárida da Bahia. Fica a 770 quilômetros de Salvador (Figura 
1) se estende por 4.684,00 km². No último Censo (IBGE, 2010), contava com 38.957 habitantes.  A maioria da população mora na zona 
urbana, 23.470 para os e 16.487 da zona rural.    A sede do município se localiza às margens do Lago de Sobradinho, um dos maiores lago 
artificial do mundo em espelho d'água, onde foi construída a Usina Hidrelétrica de Sobradinho. 

Ruben Siqueira (2007) destaca que a construção da Barragem de Sobradinho foi um marco. Essa foi construída na Ditadura Civil-

Militar, entre 1971 e 1978, para regularizar a vazão e alimentar a cascata de barragens e usinas hidrelétricas a jusante. Possibilitar a 
2irrigação foi outro objetivo da obra. Ainda de acordo com Ruben, à época o reservatório, com 4.214 km , era o maior do mundo em 

espelho d'água – maior “poça d'água do mundo” diziam os críticos - pois é raso e sofre alta evapotranspiração, já que tem também das 

maiores insolações.

Figura 01: Mapa com os Municípios do Território 

Sertão do São Francisco com destaque para Remanso.
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OBJETIVOS DA REDE DE MULHERES

Sobradinho fez o maior deslocamento de população desde a Segunda Guerra Mundial, com 72 mil pessoas  

(11.853 famílias) expulsas compulsoriamente dos seus lugares de origem, sendo 58 mil camponeses, a maior parte, 

ribeirinhos que viviam nas barrancas do rio de quatro cidades (Remanso, Casa Nova, Sento Sé e Pilão Arcado).

I. Promover o intercâmbio entre 
entidades que buscam a ampliação 
d o  c a m p o  d a  c i d a d a n i a ,  a 
constituição e expansão dos 
direitos fundamentais, a justiça e a 
consolidação de uma democracia 
participativa;

II. Defender os interesses comuns de 
suas associadas;

III. Combater todas as formas de 
discriminação, racial, étnica e de 
gênero, enquanto obstáculos à 
c o n s t r u ç ã o  d a  c i d a d a n i a  e 
c o n s t i t u i ç ã o  d o s  d i r e i t o s 
fundamentais;

IV. Estimular as mulheres na luta por 
igualdade de oportunidade e de 
tratamento, melhores condições de 
t r a b a l h o ,  a s s i s t ê n c i a  e 
aperfeiçoamento profissional.
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17ª Assembleia da Rede Mulher Regional em Pilão Arcado, 2018.

COMO SURGIU A REDE DE MULHERES

A Rede de Mulheres teve início em 1983 e tem sido um importante no processo de mobilização e organização 

das mulheres no município de Remanso. Naquela época, foi intitulada “Movimento de Mulheres” e contou com apoio 

da Paróquia, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Remanso e da organização não governamental (ONG) 

que atuava no município denominada Centro de Educação Popular Luiz Nunes. Essa ONG contribuiu no processo de 

formação das lideranças e das integrantes do movimento de mulheres.
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Mais tarde, esse movimento foi se estruturando, tomando característica de um grupo que, ainda sem uma 

coordenação, as cinco mulheres que estavam na liderança do Movimento de Mulheres, se dispuseram a levar em 

frente o trabalho com as mulheres. Como não tinham sede própria, o grupo passou a usar a estrutura do STR para 

organizar suas atividades e para realizar reuniões com o grupo. 

O Centro Luiz Nunes foi desativado em 1989 e isso impactou no processo de formação e desarticulou o 

desenvolvimento das atividades do movimento, mas, mesmo com essas diculdades, o grupo permanece e dá 

continuidade as atividades do movimento. No início da década de 90, o Movimento de Mulheres é chamado por 

mulheres agricultoras para iniciar o trabalho nas comunidades rurais. Esse trabalho começou em 03 comunidades 

rurais e para a realização dessa iniciativa o movimento contou com apoio do STR. As comunidades envolvidas neste 

momento foram Maravilha, Bom Princípio e Malhadinha. 

 

Otávia Rodrigues é Animadora da Rede de Mulheres na Malhadinha
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Eliete Damião diretora da APPR, Associação de Pescadores e Pescadoras de Remanso participa de Formação da Rede  

Em 1998, o movimento passou a contar com o apoio de uma religiosa ligada a Congregação das Irmãs de São 

José. Nesse momento surgiu o grupo das pescadoras e o movimento passar a planejar e desenvolver ações de 

formações envolvendo as pescadoras artesanais. 

 A presença dessa religiosa no movimento contribuiu para incentivar o processo de organização das mulheres 

em nível da Diocese de Juazeiro. Assim, uma primeira iniciativa foi pela realização de uma assembleia regional com a 

nalidade de planejar um trabalho conjunto. 

No nal de 1998, no município de Casa Nova, aconteceu a primeira Assembleia Regional da Rede de Mulheres 

dos municípios do Território do Sertão do São Francisco. Esse foi um espaço de troca de experiência e avaliação do 

trabalho que era feito nos municípios. Nessa assembleia foi decido que o grupo passaria a chamar Rede de Mulheres, 

tendo sido criada uma coordenação regional da Rede de Mulheres, composta por uma representante de cada 

município envolvido, totalizando oito mulheres. Além disso, foi decidido o encaminhamento de realizar uma 

assembleia regional por ano. Naquele momento, a denição foi de que nessa assembleia deveria ter representantes 

de todos os municípios para avaliar o ano anterior e planejar as ações para o ano seguinte.
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Dessa forma, foi criado o trabalho de Rede de Mulheres na região como forma de dar unidade e organização das 

mesmas. Cada município podia se organizar conforme suas necessidades. A partir dessa data o grupo de mulheres 

em Remanso passou a ser chamado de Rede de Mulheres de Remanso, a qual se constituiu enquanto organização 

informal com uma nova visão e ampliação dos trabalhos.

Em 2003, as mulheres sentiram a necessidade de uma organização institucional para melhor se organizar e 

facilitar a aprovação de projetos que pudesse atender os interesses da Rede. Dessa forma, iniciou o processo de 

construção do estatuto com a nalidade de se tornarem uma Associação, o que se concretizou no ano de 2005 nos 

termos da legislação vigente. 

 

Criação de galinhas é uma ação forte entre as mulheres, forma de garantir sua autonomia financeira, comunidade Major.
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Na sua trajetória (Figura 02), a Rede vem ampliando o seu trabalho incentivando e mobilizando apoios para as 

atividades produtivas, disseminando as experiências de transição agroecológica. Ao longo da trajetória da Rede de 

Mulheres houveram investimentos para apoiar os grupos de mulheres nas atividades produtivas como apicultura, 

melíponas, quintais produtivos, plantio de hortaliça, cultivo de plantas nativas (fruteiras e forrageiras), criação de 

galinha e de caprinos, bem como o trabalho de beneciamento de alimentos. Para apoiar as atividades produtivas, a 

partir de 2007, as mulheres passaram a acessar as tecnologias sociais de armazenamento de água voltada para 

produção de alimentos. Isso se deu através do Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o 

Semiárido, denominado P1+2 - Programa Uma Terra e Duas Águas, da Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA). É 

importante destacar que os apoios às atividades produtivas vieram acompanhado de ações formativas, como: 

ocinas, cursos, seminários, intercâmbios de experiências. 

D. Gracinha, Sítio Girau,  recebe intercâmbio da Rede para troca de experiências.
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Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre março de 2017 a Setembro de 2018.

A estratégia de atuação da Associação 

Rede de Mulheres de Remanso é sempre 

articulada com as definições das assembleias 

temáticas realizada anualmente pela Rede 

Regional de Mulheres como mostra a figura 03.       

A assembleia reúne representação dos 

09 municípios que congrega a Rede Regional,  

com a finalidade de fazer o balanço das ações 

que foram realizadas no decorrer do ano. Esse 

também é um espaço de aprofundamento de 

temas que estão relacionadas com a vida das 

mulheres.

A assembleia também prioriza o tema que 

vai ser trabalhado por suas integrantes, além 

disso, é escolhida a coordenação da Rede 

Regional que é formada por representantes dos 

município. A coordenação se reúne três vezes 

por ano.

Figura 02. Cronologia da Associação Rede de Mulheres de Remanso
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Figura 03 - Cronologia da Rede Regional de Mulheres

Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre março de 2017 a Setembro de 2018.

Entidades de Apoio ao Trabalho da Rede 

de Mulheres

Ø Serviço de Assessoria a Organizações 

Populares - SASOP

Ø I n s t i t u t o  R e g i o n a l  d a  P e q u e n a 

Agropecuária Apropriada - IRPAA

Ø Sindicato dos Trabalhadores Rurais - 

STR de Remanso

Ø Companhia de Desenvolvimento e Ação 

Regional - CAR 



13

 Nas ações de participação social e geração de renda destacam-se o fato da Rede integrar vários espaços de articulação (Figura 04), como  

o Colegiado Territorial do Sertão do São Francisco, e participa do movimento regional, estadual e nacional da Economia Solidária. A Rede 

também integra o conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, no município de Remanso, bem como também integra o Comitê de 

Apoio a Vítimas de Violência Sexual (AVVISE). Além disso, as mulheres da Rede envolvidas nas atividades de meliponicultura e apicultura fazem 

parte, junto a apicultores e apicultoras do Nordeste, da Rede Abelha Nordeste.

Participação da Rede de mulheres de Remanso em Instâncias de Controle Social e Incidência em Políticas Públicas

AVVISE

CONSEA

Forum Economia 
Solidária

Associação
Rede 

Mulheres
Remanso

Rede Abelha 
Nordeste

Território Sertão
do São

Francisco - 
CODETER

Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre março de 2017 a Setembro de 2018.

Figura 04: Participação da Rede de Mulheres nos espaços Controle

 Social e Incidência Política

Fonte: Foto Arquivo SASOP
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Quem participa da Rede de Mulheres é do município de Remanso

 Atualmente a Rede acompanha grupo de mulheres em 16 comunidades de Remanso, sendo um grupo na sede do município 
constituída, em sua maioria, por pescadoras artesanais. A coordenação é formada por uma representante por comunidade, que   
exerce a função de animadora do grupo. Inicialmente é prevista a realização de 03 encontros com as animadoras e 03 reuniões por 
comunidade. A cada ano na assembleia é definido o tema que será trabalhado. 

Grupo de Mulheres participante da Assembleia da Rede Mulher Regional em Pilão Arcado, 2018.

Fonte: Foto Arquivo SASOP
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Figura 05. Mapa com as comunidades que compõem a Rede de Mulheres município de Remanso
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Tabela 01: Relação das comunidades que integram a Rede de Mulheres de Remanso 

Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre março de 2017 a Setembro de 2018.

2002
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  Gráfico 1 

Das políticas acima descritas, as integrantes da Rede de Mulheres destacam Bolsa Família, Programa Água para todos: cisternas para o 

consumo humano e as tecnologias de água para a produção de alimentos, salário maternidade e a aposentadoria rural, como políticas que 

impactaram para melhorar as condições de vida das mulheres agricultoras e pescadoras artesanais.

POLÍTICAS PÚBLICAS ACESSADAS PELAS MULHERES QUE PARTICIPAM DA REDE DE MULHERES

Abaixo segue um gráfico com relação das Políticas Públicas acessadas pelas mulheres que participam da Rede. Esse levantamento foi 
realizado com as mulheres que participaram das atividades de pesquisa.
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As integrantes da Rede também fazem 

parte de outros espaços de organização, 

como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR). 

Cinco mulheres integram a diretoria do STR de Remanso. 

Elas estão nasAssociações comunitárias, com 07 mulheres    

na presidência. Um número de mulheres que integram grupos  

pastorais da igreja e assume o papel de animadora de comunidade, 

07 mulheres são filiadas no Partido dos Trabalhadores, em número menor 

ainda, há registro de participação de 04 mulheres em grupo de jovens.

Passeata do STR no Dia de Luta dos Trabalhadores (as) em Remanso

REDE DE MULHERES: TECENDO CAMINHOS NA ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES
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Quadro 1: Outros espaços de participação das Animadoras da 

Rede de Mulheres que integraram
No desenvolvimento de suas ações a Rede de Mulheres já 
trabalhou os seguintes temas: 

Ø Gênero.

Ø Violência contra a mulher.

Ø Direito da mulher.

Ø Saúde da mulher.

Ø Etnia.

Ø Campanha de documentação.

Ø Autonomia das mulheres. 

Ø Políticas públicas.

Ø Sistematização de experiências. 

Ø Geração de renda, artesanato.

Ø Campanha pela divisão justa do trabalho doméstico.

Ø Cidadania / autoestima.

Ø Segurança alimentar e nutricional.

Ø Estudo de viabilidade econômica (apicultura).

Ø Agroecologia / convivência com o Semiárido. 

Além disso, também foi trabalhado um conjunto de temas voltados para apoiar as atividades produtivas, como quintais 

produtivos, hortas, apicultura, criação de galinha, gestão da água, beneficiamento de alimentos. 

Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre Junho a Outubro de 2018.
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Olhando para o processo de organização da Rede de Mulheres, pode-se identificar nas rodas de conversa com o grupo focal e 

nas entrevistas alguns desafios, abaixo descrito que essa organização enfrenta para realizar suas ações. A pesquisa também 

identificou as dificuldades e os principais problemas que as mulheres enfrentam frente ao seu processo de organização e de luta em 

defesa dos seus direitos.                                                                                                             

 Mulheres da Rede na Campanha pela Divisão justa do trabalho Doméstico 

Foto: Arquivo Sasop 
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Síntese dos desafios enfrentados pelas mulheres no seu processo organização

 e de luta em defesa dos direitos das Mulheres.

Fonte: Elaborado por Marcia Muniz, durante as atividades de pesquisa, no período de Junho a outubro de 2018.

CONCEITO

As animadoras da Rede apontam as ações necessárias 

que precisam ser realizadas e que colabore para garantir a 

igualdade de gênero, considerando os diversos desafios que 

as mulheres enfrentam a partir de seus papéis que foram 

definido por uma sociedade patriarcal. Ver quadro 02.

FEMINISMO é a ação polí�ca das mulheres em favor da igualdade, da jus�ça e do respeito à diferença entre os 
sexos. O feminismo é um movimento social e polí�co criado pelas mulheres e coordenado pelas mulheres. O 
feminismo caracteriza-se pela insubordinação à ideia de que os homens são superiores às mulheres. Seu 
ponto de par�da foi a luta das mulheres pela demanda da palavra sobre si mesmas, esclarecendo que a 
opressão e exploração das mulheres pertencem à esfera da polí�ca. Enfim, o feminismo é a ação polí�ca em 
favor da par�cipação e da representação polí�ca em favor da par�cipação e da representação polí�ca 
igualitária entre mulheres e homens. (Cris�na Buarque, 2004)
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Fonte: Elaborado por Marcia Muniz, durante as atividades de pesquisa, no período de Junho a outubro de 2018

Quadro 02: Propostas voltadas para serem trabalhadas pela Rede de Mulheres

Socorro Santos apresentando o programa Desperta Mulher, Rádio Zabelê FM, de 2004 a 2014, às 4ª feiras 11h



24

Dentro de suas ações a Rede de Mulheres desde 2009 realiza uma Feira Anual. Essa feira integra as atividades de comemoração 

ao dia Internacional da Mulher, esse é o momento que as agricultoras familiares têm a oportunidade de dialogar com as famílias que 

residem na área urbana, esse também é um espaço de socialização e troca entre os diversos grupos que participam da Rede de 

Mulheres de Remanso e a Rede de Mulheres Regional que congregam os municípios do Território Sertão do São Francisco.

FEIRAS TEMÁTICAS ANUAIS DE MULHERES



Quadro 03. Temas da Assembleia e da Feira realizada anualmente pela
 Rede de Mulher de Remanso – BA.
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COM A FINALIDADE DE FORTALECER O TRABALHO DA REDE DE MULHERES, ANIMADORAS APONTAM AS SEGUINTES PRIORIDADES:

Ø Continuar investindo no processo de formação das mulheres, trabalhando na sensibilização e no aprofundamento da discussão 

de gênero, violência contra a mulher, autoestima.

Ø Realização da Campanha educativa Pela divisão justa do Trabalho Doméstico: Direitos são para as Mulheres e Homens, 

Responsabilidade Também.

Ø  Segurança alimentar e nutricional,

Ø  Construir estratégias para melhorar o processo de comercialização dos produtos dos grupos de mulheres,

Ø  Ampliar a participação de mulheres jovens nas atividades da Rede.



26

CONCEITO

Ø Mulheres dão conta de novos olhares que refletem suas vivências no processo de 

experimentação agroecológica a partir de uma perspectiva de uma prática contextualizada com o 

Semiárido. Essas demostram que é possível viver com dignidade neste território, com a clareza da 

necessidade de apoio programas e políticas públicas voltadas para fortalecer as experiências que 

vem sendo executadas pelas famílias. 

Ø As mulheres tem compreensão que agroecologia está relacionada ao desenvolvimento de uma 

agricultura sustentável, com a preocupação de preservar os recursos naturais, mas elas também 

ampliam seu olhar quando expressam que é necessário garantir a igualdade de gênero. 

Ø As mulheres estão tendo mais coragem de denunciar, o trabalho educativo realizado pela Rede e a 

divulgação da Lei Maria da Penha ( ) tem contribuindo para LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006

encorajar as mulheres a registrar situações de violência.

CONQUISTAS DA REDE DE MULHERES DE REMANSO NA PROMOÇÃO DA

EQUIDADE DE GÊNERO E DA CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO.
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
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Ø Trabalho de organização das mulheres iniciado no município de Remanso se expande para a Diocese de Juazeiro, que hoje 

congrega os municípios do Território Sertão do São Francisco.

Ø Campanha de documentação contribuiu para aumentar o número de trabalhadoras rurais com documentos, ter acesso à 

documentação representa um primeiro passo na conquista de direitos de cidadania das mulheres rurais. 

Ø O Trabalho da Rede tem contribuindo na luta pela igualdade de oportunidade, colaborando para aumentar o protagonismo das 

mulheres nos diversos espaços de participação social no município de Remanso e no Território do Sertão do São Francisco Baiano.
Agroecologia é produzir com qualidade, saudável, mesmo que não tenha em quantidade elevada, mas que der para a família 
consumir e que tenha uma harmonia entre o meio ambiente e as pessoas.  (animadora da Rede de Mulheres da comunidade Xique-
Xique).
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Ø De forma geral há um reconhecimento do trabalho realizado pela Rede de Mulheres, diversas narrativas dão conta das 

mudanças que aconteceram na vida das mulheres.
 A rede pra mim é tudo, antes da Rede a gente não tinha quase nada, depois da Rede de Mulheres a gente tem informações, 
temos aprendizado a gente aprende muito, e quando a gente chega à comunidade repassa para outras mulheres, gente vamos 
conhecer outros espaços. A gente não enxergava um palmo a frente do nariz, e hoje não, a gente já sabe por onde começar e 
por onde andar. (Animadora da Rede de Mulheres – Comunidade Xique – Xique).
Tem ensinando no crescimento e no conhecimento não só pra mim mais para a comunidade em geral. A partir do momento que 
a rede conquistou esse passo fez com que as mulheres se tornassem mais mulher, por que ela achava que era mulher dentro de 
casa, não conhecia nada, a partir desse conhecimento ela está se sentido como ser mulher. (Animadora da Rede de Mulheres 
Vereda das Minas).

    As mulheres que integram a Rede, assim como por parte das entidades de apoio, também há o reconhecimento de sua 

contribuição no processo de organização das mulheres. As falas expressas as conquistas e revelam os desafios visando à 

autonomia das mulheres frente às relações desiguais de gênero que tem como base uma sociedade patriarcal que oprime e 

limita a atuação das mulheres em todos os campos. 

A Rede tem sido uma surpresa muito boa, porque é uma organização de mulheres com capilaridade, essas mulheres se 
mantém sem nenhum recurso, se organiza de maneira informal, elas tem uma frequência de visitas nas comunidades, elas 
visitam, trazem uma temática, são solidárias entre elas, fortalecem, elas mantém isso de uma forma que cria uma identidade 
coletiva das mulheres nessa caminhada. (Assessora de gênero, raça etnia do Projeto Pró-Semiárido, desenvolvida pela CAR 
por meio da SDR).

O processo de organização em rede contribuiu na forma de organização das mulheres, tanto na parte individual, no que diz 
respeito à produção, organização da propriedade e também no coletivo, porque essas mulheres além de estarem organizada 
enquanto rede também está organizada enquanto associações e grupos de geração de renda. A importância de discutir o 
empoderamento dessas mulheres a partir das formações tanto de geração de renda, mas também de conhecimento dos 
direitos das mulheres e os encontros coletivos que Rede proporciona a elas, muitas dessas mulheres que estão nas 
comunidades o único momento que tem coletivo para falar sobre o que faz na comunidade e suas dificuldades são os encontros 
da Rede de Mulheres. (colaboradora técnica do IRPAA).

A Rede é um movimento muito interessante tem me ajudado a me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais independente, é 
um trabalho excelente, tem trazido muito benefício para todas as mulheres, tem ajudado muito, principalmente as trabalhadoras 
rurais, que ficam muito distanciadas desse conhecimento que Rede tem trazido sobre os nossos direitos para dentro das 
comunidades tem ajudado bastante. (coordenadora da Rede de Mulheres)

A Rede de Mulheres é uma grande escola para essas mulheres foi através da Rede de Mulheres que a gente soube o rumo a 
tomar, infelizmente antes a gente não participava de nada, hoje a gente participa através da Rede de mulheres, através do 
SASOP, através da pastoral dos pescadores, movimento dos pescadores, hoje a gente já sabe o rumo a tomar. (presidente 
Sindicato dos pescadores).
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Perdi o medo de sair de casa em busca 
dos  ob je t i vos  que  acho  que  é 
importante. Perdi o medo de enfrentar o 
desafio da família e fora também. 
Descobri que viver em sociedade faz 
diferença para viver a felicidade, dizer 
um tchau a tudo aquilo que fere e 
desrespeita o ser humano. Assim eu 
desejo que essa luta que fazermos um 
trabalho, esse trabalho que tem 
sucesso, quando essas mulheres 
formaram essa Rede no município, 
foram a comunidade fazer essa corrente 
de ligação, Rede de Mulher, elas 
levaram vários assuntos importantes, 
como violência sobre a mulher, gênero, 
que engloba todos os direitos, como a 
documentação e direito de igualdade, 
que a gente nem sabia o que significava 
isso, que era tão importante em saber e 
muito mais elas discutia esse assunto, 
como o capitalismo entrou em nosso 
meio, de tudo mais fácil e rápido, 
enquanto era um lobo para nos 
escravizar. Socorro, Dira, e Miranda, 
isso me marcou e por isso que eu tenho 
orgulho, e só sinto que não tive a 
possibilidade de assumir mais esse 
compromisso tão importante. O que eu 
desejo que todas as mulheres valorize a 
vida que tem. Agora  termino com essa 
canção: “Elas estão Chegando”.

Poesia de uma animadora da Rede de Mulheres da 

comunidade Malhadinha que fez durante a realização de uma 

atividade da Pesquisa

Foto: Arquivo da Rede de Mulheres



Elas estão chegando 
pelas portas e janelas,
Avenidas e vielas. 
Elas estão chegando.

Chegando como um vento forte, 
chegando com vida e norte, 
chegando para questionar, 
chegando pra mudar.

Chegando sempre com doçura, 
chegando pra juntar forças, 
chegando para encantar, 
chegando para alegrar.

Chegando para sarar as juntas, 
chegando pra juntar as forças, 
chegando para construir, 
chegando para prosseguir.

Chegando para questionar, 
chegando pra mudar, 
chegando para encantar,
chegando para alegrar.

               Música: Elas estão chegando (Valdomiro de Oliveira /

         M. Gianelli / Francisco Esvael)   
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