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RESUMO 

Esta pesquisa visa analisar o desenvolvimento da organização de mulheres em 
grupos de beneficiamento de Casa Nova e Sento Sé na Rede Mulher do Território 
Sertão do São Francisco. Farei uma reflexão sobre o processo de empoderamento, 
autonomia e organização social, política e econômica destas mulheres. Dessa forma, 
o objetivo principal desse trabalho é compreender como se desenvolve a 
organização política, social e econômica da Rede Mulher no Território Sertão do São 
Francisco em Casa Nova e Sento Sé. O caminho metodológico é a abordagem 
qualitativa, buscando uma visão geral da realidade estudada, com destaque para 
análise documental, questionário fechado e entrevista semiestruturada. A finalidade 
deste estudo é compreender o processo do trabalho em Rede com o apoio de 
políticas públicas como a Ater - Assistência Técnica e Extensão Rural – no contexto 
de viabilização da autonomia financeira das mulheres a partir do plano econômico. 
Sendo assim, será apresentado o impacto da Rede na vida social, política e 
econômica das mulheres que a compõem, também considerando o contexto das 
relações de gênero existentes nas comunidades e seu impacto na vida dessas 
mulheres, protagonistas no seu espaço, antes silenciadas por determinadas 
relações sociais. 
 

Palavras-chave: Relações de Gênero. Rede Mulher. Organização Política. Sertão 
do São Francisco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
This research aims to analyze the development of the organization of women in 
Network, from the Women's Network of the Territory Sertão do São Francisco. I will 
reflect on the process of empowerment, autonomy and social, political and economic 
organization of these women. Thus, the main objective of this work is to understand 
how the political, social and economic organization of Rede Mulher in the Sertão do 
São Francisco Territory is developed from the Casa Nova and Sento Sé processing 
groups. The methodological path is the qualitative approach, seeking an overview of 
the reality studied, with emphasis on documentary analysis, closed questionnaire and 
semi-structured interview. The purpose of this study is to analyze the process of 
networking with the support of public policies such as Ater - Technical Assistance 
and Rural Extension - in the context of enabling the financial autonomy of women 
from the economic plan. Thus, the impact of the Network on the social, political and 
economic life of the women who make it up will be presented, also considering the 
context of existing gender relations in the communities and their impact on the lives 
of these women, protagonists in their space, previously silenced by certain social 
relations. 
 
Keywords: Gender Relations. Empowerment. Women's Network. Sertão do São 
Francisco. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho visa analisar e compreender o desenvolvimento da 

organização de mulheres em grupos de beneficiamento de Casa Nova e Sento Sé 

na Rede Mulher do Território Sertão do São Francisco1. É importante salientar que 

essa organização iniciou no município de Remanso/BA, a partir de 1983, 

inicialmente denominada de Movimento de Mulheres e hoje é denominada de Rede 

Mulher, atualmente se estende nos municípios do Território Sertão do São Francisco 

na Bahia.  

Problematizaremos os desafios e as possibilidades encontradas por elas na 

trajetória em busca de empoderamento e autonomia, bem como, a importância do 

trabalho em Rede a partir de políticas públicas como a ATER2 e outros projetos de 

entidades parceiras governamentais e não governamentais, que viabilizam a 

autonomia financeira das mulheres a partir do desenvolvimento econômico. Desta 

maneira, este trabalho se vinculou à linha de pesquisa I que fomenta Identidade, 

Cultura e Processos Sociais, do Programa de Pós Graduação em Extensão Rural 

PPGExR, da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. 

O envolvimento da pesquisadora na Rede Mulher iniciou a partir de 2016, 

enquanto assessora pedagógica de ATER, atuação esta que se deu a partir do 

serviço prestado ao Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada – 

IRPAA3. Este envolvimento se estendeu para além da vida profissional, mas como 

militante que discute as questões relacionadas à equidade de gênero, raça/etnia, 

empoderamento e autonomia feminina.  

Portanto, dialogaremos sobre o impacto da Rede na vida social, política e 

econômica das mulheres que a compõem, refletindo também sobre as questões 

relacionadas à relação de gênero existente nas comunidades pesquisadas, seu 

impacto na vida dessas mulheres, ou seja, a contribuição da Rede para que as 

mulheres ampliem sua autonomia e empoderamento, tornando-se protagonistas no 

seu espaço, antes silenciadas por determinadas relações sociais. 

                                                 
1 O Território da Cidadania Sertão do São Francisco - BA abrange uma área de 61.750,70 Km² e é 
composto por 10 municípios: Uauá, Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, Curaçá, 
Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé e Sobradinho. 
(http://territoriosertaodosaofrancisco.blogspot.com/p/o-territorio-sertao-do-sao-francisco.html ) 
2 ATER: Assistência Técnica em Extensão Rural. 
3 IRPAA: Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada. Uma ONG que atua há 29 anos 
no Território Sertão do São Francisco, levando a proposta da Convivência com o Semiárido.  

http://territoriosertaodosaofrancisco.blogspot.com/p/o-territorio-sertao-do-sao-francisco.html
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Cotidianamente meninas e mulheres são vistas como o sexo frágil e as 

diferenças físicas, muitas vezes, servem para justificar as desigualdades 

socioculturais (gênero) existentes entre homens e mulheres.  No contexto do 

semiárido com resquícios tão presentes do machismo e do patriarcado, as 

desigualdades de género se materializam de diversas formas, inclusive através da 

padronização no comportamento de meninas e meninos, nas distintas formas em 

que homens e mulheres “compartilham” e desempenham seus papéis sociais, a 

posição que ocupam nos espaços públicos e privados, na maneira como 

compartilham o poder e tomam as decisões no âmbito familiar. 

 
 Sendo assim, a presente pesquisa buscou a partir da atuação da Rede 

Mulher nos municípios de Casa Nova e Sento Sé refletir sobre a atuação das 

mulheres na rede nos referidos municípios.  De que forma a Rede contribui na vida 

dessas mulheres? De que forma os grupos de beneficiamento contribui na vida das 

mulheres? 

 

Diante do exposto, e da experiência de atuação da pesquisadora junto à Rede 

de Mulheres dos municípios de Casa Nova e Sento Sé, esta pesquisa teve por 

objetivo geral compreender como se desenvolve a organização política, social e 

econômica da Rede Mulher no Território Sertão do São Francisco a partir dos 

grupos de beneficiamento de Casa Nova e Sento Sé. 

 

Para isso, foram designados os seguintes objetivos específicos a fim de 

alcançar o objetivo geral desta pesquisa:  

 

I. Refletir sobre o processo de constituição da Rede Mulher no Território 

Sertão do São Francisco/BA; 

II. Promover processos de reflexão sobre equidade de gênero, 

empoderamento e feminismo; 

III. Analisar a participação das mulheres nos grupos de beneficiamentos;  

IV. Elaboração de um Ebook que dê visibilidade a Rede Mulher do Território 

Sertão do São Francisco/BA, seus desafios e possibilidades de uma 
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sociedade mais justa com equidade de gênero e a militância política de 

mulheres que buscam autonomia e empoderamento.  

 

O caminho metodológico usado foi à abordagem qualitativa, tendo uma visão 

geral da realidade estudada, bem como a realização de entrevistas semiestruturadas 

e questionário fechado. Também foi feita uma análise documental das atas das 

reuniões da Rede Mulher e estudo bibliográfico ligado à temática. 

 
Para melhor entendimento desta pesquisa, neste trabalho, após uma breve 

apresentação, onde se traz uma explanação da pesquisa desenvolvida em capítulos 

onde se dissertará sobre o processo de organização da Rede Mulher, com especial 

atenção para as relações de gênero existentes numa tensão entre patriarcalismo de 

um lado e a presença do feminismo para a mudança social na vida das mulheres de 

outro lado. Dessa forma, percebemos como a Rede se torna um espaço de 

organização social, político e econômico para as mulheres. 

 

No capítulo I O papel da mulher na sociedade, com um viés para o modelo patriarcal; 

1.2 Relações de gênero: uma análise histórico-crítica; 1.3 O surgimento do 

movimento feminista: contribuições históricas para o protagonismo feminino. 

Capítulo II A organização social a partir do trabalho em redes. Capítulo III A 

importância dos grupos de beneficiamento para a autonomia feminina; Capítulo V 

Caminhos metodológicos usados nesta pesquisa. Capítulo VI Rede Mulher: um 

espaço de organização social, política e econômica; Capítulo VII A participação nos 

grupos de beneficiamento como estratégia de empoderamento e autonomia; capítulo 

VIII A identidade das militantes da Rede Mulher. Por fim, explanarei as 

considerações finais seguida da bibliografia utilizada no trabalho. Após uma 

importante reflexão e diálogo sobre o empoderamento da mulher, favorecendo as 

discussões sobre equidade de gênero e autonomia feminina, no contexto do 

Semiárido baiano.   

 

A escolha dessa temática em questão envolvendo as mulheres é resultante 

das linhas do mestrado em Extensão Rural, mas também da experiência da autora 

em discutir os aspectos políticos, sociais e econômicos a partir do gênero. 
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Percebemos a importância da Rede na vida das mulheres através de formações 

politicas, intercâmbio e visitas a experiências exitosas, onde se tem conseguido 

fomentar o processo de empoderamento e autonomia dessas mulheres. Os grupos 

de beneficiamento desempenham um importante papel na vida das mulheres, não 

apenas econômico, mas de organização política e social dos grupos.  

 

 Este trabalho nos permitirá dialogar sobre as contribuições da Rede para o 

protagonismo das mulheres, em comunidades onde o machismo e o patriarcalismo 

imperam até os dias atuais. A participação na Rede tem contribuído para que muitas 

mulheres se percebam como sujeitos de direito, rompendo cada vez mais com a 

lógica da sociedade patriarcal, tendo o homem como o centro de tudo.  
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CAPÍTULO 1 OS DESAFIOS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO 

 
1.1 Um olhar histórico sobre o papel da mulher na sociedade  

 

Ao longo dos tempos ao refletir sobre qual o lugar da mulher na sociedade é 

possível perceber que durante muito tempo a história das mulheres foi invisibilizada, 

eram apenas uma representação do olhar masculino. Basta analisar as grandes 

narrações das guerras e feitos heroicos, fica evidente uma população 

predominantemente masculina e branca, a vida da mulher se resumia a uma vida 

privada, confinada ao seu lar, enquanto o homem tinha uma vida pública, podendo 

exercer sua liberdade e o poder por excelência.  

 
Na história da humanidade a representação feminina foi silenciada, 

reduzindo-se apenas “a natureza reprodutora”. As mulheres foram esquecidas, 

marginalizadas pela história como os negros, os índios e as crianças. Portanto, 

escrever a história das mulheres é narrar os fatos na sua essência, libertando a 

história das amarras de uma narração falocêntrica. Colling (2004) salienta:  

 
A mulher foi construída com uma natureza – “a natureza feminina”. Ao 
delimitar o espaço privado e doméstico, a função de esposa e mãe como 
única alternativa digna e possível ao feminino, enclausura-se a mulher no 
lar, sem acesso à palavra (a palavra pública, do poder) e cria-se a 
representação de “anjo e rainha do lar”, figura e lugar santificado que a 
mulher interpretou como uma homenagem do homem a sua companheira 
(p.31 -32). 
 

As mulheres que se opuseram a este padrão estabelecido pela sociedade, 

sempre foi vista como uma mulher má e/ou psicologicamente doente.  Muitas 

mulheres viviam em estado de encarceramento doméstico, sob a proteção 

masculina, com a justificativa de sexo frágil – no caso das mulheres brancas, pois as 

negras foram submetidas ao trabalho escravo sem distinção, com irracionalidade e 

falta de habilidades políticas, e assim com essas justificativas as mulheres foram 

ocultadas da história, além da maternidade, que sempre foi vista com 

impossibilidade para as mulheres exercerem sua cidadania através de uma vida 

pública. Colling (2004) ressalta que:  

 
A sociedade sempre leu a mulher a partir de seu corpo, fechando-a na 
reprodução e na afetividade. A “natureza” – menstruação, gravidez e parto – 
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destinava as mulheres ao silêncio e à obscuridade, impossibilitando-as de 
outras formas de criação (p.32). 

 

A história das mulheres esta atrelada a diversos discursos que explicam o 

feminino e masculino, que atravessaram os tempos e instituíram a sociedade 

machista e patriarcal que conhecemos até os dias atuais. Colling (2004) faz uma 

reflexão sobre esses discursos normalizadores que menospreza a existência da 

mulher, iniciando pelo discurso filosófico grego: “segundo este pensamento, a 

mulher possui uma “debilidade” natural e congênita que legitima sua sujeição (p.33)”. 

Esse e outros pensamentos reduzem a mulher a um ser inóspito e incapaz. 

 
Durante muito tempo, a mulher foi representada dessa forma para a 

sociedade, os livros nunca tiveram interesse em contar a história de coragem de 

mulheres que se opuseram as regras de uma sociedade machista, que sem contar 

com o auxílio de nenhum homem defendeu a si mesma e aos seus filhos.  

 
Trazendo essas reflexões para a nossa realidade, pode-se afirmar que a 

sociedade brasileira foi construída sobre os pilares do eurocentrismo, do 

patriarcalismo, do catolicismo e de diversos estereótipos de dominação e 

superioridade desde a época da colonização do país. Historicamente a sociedade 

patriarcal submeteu a mulher a um papel de submissão e subalternidade em relação 

ao homem, como salienta Colling (2004): “Fora do lar às mulheres são perigosas 

para a ordem pública. Estes limites da feminilidade, determinados pelos homens, 

são uma maneira clara de demarcar a sua identidade [...] (p.32)”. 

 
Muitos obstáculos precisam ser superados para que a mulher consiga se 

empoderar. A desigualdade de gênero oprime as mulheres, mas se esta for somada 

a questão de raça, o resultado é uma exclusão bem maior, intensificando as 

dificuldades sociais enfrentadas pelas mulheres.   

 
A sociedade na qual estamos inseridas/os exclui o gênero feminino de muitas 

atividades, mesmo não existindo motivo real para a distinção de sexo. Vale ressaltar 

que a situação da mulher negra é diferente da mulher branca, pois a negra é 

estigmatizada e sofre preconceito duas vezes mais, por ser mulher e por ser negra. 

Rufino (2003) salienta que:  
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Enquanto as mulheres brancas estão rompendo estereótipos e atingem 
números significativos em áreas antes restritas aos homens, as mulheres 
negras ainda têm que lutar para ter acesso a funções como secretárias ou 
recepcionistas, ocupações tidas como “femininas”, mas que podem ser 
melhor descritas como “femininas e brancas” (p.134). 

 

A restrição ao trabalho feminino permeia por muitos setores e a situação se 

agrava muito mais quando se trata de mulheres negras. A igualdade das pessoas 

significa a igualdade de seus direitos civis e políticos, e não o fato de que essas 

pessoas sejam idênticas umas às outras por sua natureza ou mesmo por sua 

condição. Não é nas diferenças que reside o problema, mas no modo como elas são 

hierarquizadas. Frutos desta hierarquia, as mulheres aparecem como inferiores aos 

homens, a luta da mulher negra pela inserção no mercado de trabalho é uma luta 

diária. Como afirma Munanga e Gomes (2006):  

 
Apesar das transformações nas condições de vida e papel das mulheres em 
todo mundo, em especial a partir dos anos de 1960, a mulher negra 
continua vivendo uma situação marcada pela dupla discriminação: ser 
mulher em uma sociedade machista e ser negra numa sociedade racista 
(p.133).  

 

Em contato com as militantes da Rede Mulher, busquei saber como se dá as 

relações das mulheres em suas comunidades, muitas delas, ainda estão envolvidas 

em relações que preservam os valores patriarcais, onde o homem é o chefe e 

senhor e a mulher apenas obedecem as suas ordens, ainda hoje as mulheres são 

impedidas de sair de casa para estudar por uma cultura machista, disseminada por 

homens que não confiam em suas companheiras, impedindo as mesmas de ter uma 

ascensão social através do estudo. Entre os motivos para o aprisionamento das 

mulheres, encontra-se: o medo de serem abandonados ou traídos e a não aceitação 

que suas companheiras estejam ocupando posições de destaque superior a eles.  

 

Sendo assim, é possível perceber que a demanda de autonomia para as 

mulheres está historicamente vinculada à perspectiva da igualdade e da ideia de 

empoderamento, essa busca constante por empoderamento, nos leva a discutir 

sobre as relações de gênero consequentemente falar das relações de poder, não em 

diferenças biológicas, mas a disputa pelo espaço público e privado. Segundo Joan 

Scott (1998): 

 
Por gênero me refiro ao discurso da diferença dos sexos. Ele não se 
relaciona simplesmente às ideias, mas também às instituições, às estruturas, 
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às práticas cotidianas, como aos rituais, e tudo o que constitui as relações 
sociais. O discurso é o instrumento de entrada na ordem do mundo; mesmo 
não sendo anterior à organização social, é dela inseparável. Segue-se, 
então, que o gênero a organização social da diferença sexual. Ele não 
reflete a realidade biológica primeira, mas ele constrói o sentido desta 
realidade. A diferença sexual não é causa originária da qual a organização 
social poderia derivar: ela é, antes, uma estrutura social móvel que deve ser 
analisada nos seus diferentes contextos históricos (p. 15). 

 

 A autonomia significa a capacidade de gerenciar e conduzir a própria vida, 

de ter a liberdade e a possibilidade de fazer suas escolhas, anseio este da maioria 

das mulheres que militam na Rede Mulher. Para a conquista dessa autonomia, são 

necessárias determinadas condições econômicas, sociais, políticas e até mesmo 

simbólicas, que possam garantir às mulheres participar atuar e vivenciar plenamente 

sua condição de cidadã. (Secretaria de Política para as Mulheres, 2014, p.20). 

 

Muitas mulheres, ao discutir as relações de gênero, enfatizaram a questão 

financeira, ressaltando a independência financeira da mulher em relação ao homem. 

As mulheres seguem em busca por equidade no mercado de trabalho. Essa também 

é uma forma que muitas mulheres encontram para se libertar de uma situação de 

violência.   

 

Porém a incorporação das mulheres no mercado por si só não garante a 

autonomia necessária para o livre exercício da cidadania feminina, pois essa 

incorporação se dá nos marcos de uma sociedade desigual, demarcada pela 

tradicional divisão sexual do trabalho feminino muitas vezes não se constitui para as 

mulheres em uma possibilidade real de autonomia, mas sim de subordinação e 

exploração.  

 

As estatísticas comprovam muito bem as diferenças salariais praticadas no 

mercado de trabalho, as barreiras que dificultam o acesso às funções de melhor 

remuneração e prestígio a dupla jornada de trabalho, as dificuldades de conciliação 

do cuidado com os filhos e os idosos, com as relações de trabalho dominantes etc 

(Secretaria de Políticas Para as Mulheres, 2015, p.21). 

 

A incorporação plena das mulheres no mercado de trabalho não produz 

simultaneamente mudanças significativas na divisão sexual do trabalho, no que se 

refere ao trabalho doméstico e às relações de gênero predominantes na esfera 
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familiar. Nesse espaço, as mulheres continuam responsáveis pelo cuidado dos filhos, 

dos familiares idosos e enfermos, dos chamados afazeres domésticos e de cuidados 

(forma de trabalho não remunerada, tão indispensável à manutenção da vida), 

resultando em duplicação da jornada de trabalho (Secretaria de Política para as 

Mulheres, 2014). 

 
O contexto apresentado acima aponta que apesar do avanço das mulheres no 

mercado de trabalho, elas ainda são as principais responsáveis pelo trabalho 

doméstico, sofrendo com a dupla jornada de trabalho e são menos valorizadas que 

os homens, isso se dá devido ao papel social imposto a elas. 

 

Dados coletados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 

mostram que mulheres negras e pobres seguem sendo à base da pirâmide do 

mercado de trabalho – não chegam a ganhar 40% do valor da remuneração de um 

homem branco (2016): 

 
O conceito de trabalho que fundamenta a produção de estatísticas no país 
caracteriza-se, portanto, pelas ideias de produção e mercantilização. A 
produção de bens e serviços não remunerados no mundo privado é 
invisibilizada e entendida como atividade não produtiva que confere aos 
seus executores a condição de inativos, caso também não desenvolvam 
atividades no mercado de trabalho. O conceito também se torna muito 
pouco adequado para a discussão do trabalho no meio rural, 
particularmente para as mulheres que se dedicam a atividades no campo 
doméstico, voltadas, em boa parte das vezes, simultaneamente para a 
agricultura de subsistência e para a agricultura familiar. Como a linha entre 
as duas atividades é tênue, muitas vezes estas mulheres são enquadradas 
como inativas responsáveis “somente” pelo trabalho doméstico não-
remunerado, tendo sua contribuição para a agricultura familiar é também 
desconsiderada e invisibilizada (p.04).   

 

Toda essa discussão em torno do mercado de trabalho se faz necessário para 

que se compreenda melhor o que vamos discutir posteriormente sobre a importância 

dos grupos de beneficiamentos para as mulheres que militam na Rede e que 

buscam cotidianamente a equidade de direitos e divisão justa do trabalho doméstico, 

essas conquistas começaram a partir do surgimento do movimento feminista, que 

vamos discutir mais adiante.  
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1.2 Relações de gênero: uma análise histórico-crítica  

Para iniciar nossas discussões, é oportuno refletirmos sobre o conceito de 

gênero. Aqui utilizamos como referência o artigo escrito por Guedes (1995) “Gênero, 

o que é isso?”. Nesse artigo, ela traz diversas citações do conceito de gênero. 

Destacamos quatro delas abaixo: 

“qualquer agrupamento de indivíduos, objetos, ideias, que tenham caracteres 

comuns”. – Dicionário Aurélio, 1986. 

“uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado”. – Gates, citada por Scott, 

1995. 

“gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças 

percebidas entre os sexos… o gênero é uma forma primária de dar significado às 

relações de poder.” – Scott, 1995. 

“uma forma de entender, visualizar e referir-se à organização social da relação entre 

os sexos.” – Guedes, 1995. 

Algumas vezes o termo gênero é colocado de forma bastante restrita, utilizado 

em referência ao sexo biológico. Por isso, é importante enfatizar que o gênero diz 

respeito aos aspectos sociais atribuídos ao sexo. Ou seja, gênero está vinculado a 

construções sociais, não a características naturais. O gênero, portanto, se refere a 

tudo aquilo que foi definido historicamente e que foi estabelecido na nossa 

sociedade como o papel, função ou comportamento esperado de alguém com base 

em seu sexo biológico. 

Há mais de cinquenta anos, Simone de Beauvoir estremeceu a sociedade do 

século XX com sua frase “Não se nasce mulher, torna-se mulher”, este é um 

pensamento existencialista da autora, salientando que nossa existência por si não 

nos afirma como Mulher ou como Homem, mas inicialmente como Ser que existe 

sem predefinição. Por tanto, fazer-se mulher dependia dos comportamentos, das 

preferências que lhes foram ensinados, mediante as normas e valores estabelecidos 

pelas culturas. Em suma, ser homem e ser mulher constitui-se em processos que 

acontecem no âmbito da cultura (LOURO, 2008, p.18). 
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Sendo assim, podemos afirmar que a construção do gênero e da sexualidade 

acontece ao longo de toda a vida, de forma inacabada. Durante muito tempo, 

recebemos orientações e ensinamentos que nos pareciam absolutos e soberanos. 

Algumas instâncias e espaços sociais por um determinado tempo ditaram normas e 

comportamentos que deveríamos seguir, denominando o que deveria ser 

comportamento de homem e de mulher Louro (2008) salienta que: 

 
A construção dos gêneros e das sexualidades dá-se através de inúmeras 
aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é 
empreendida de modo explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável 
de instâncias sociais e culturais. É um processo minucioso, sutil, sempre 
inacabado. Família, escola, igreja, instituições legais e médicas mantêm-se, 
por certo, como instâncias importantes nesse processo constitutivo (p.18).  

 
 

Nos últimos anos, o conceito de representação social tem aparecido com 

grande relevância em trabalhos de áreas diversas, nos levando muitas vezes a 

refletir sobre o seu real significado, tal conceito tem tido uma relevância significativa, 

perpassando por várias ciências, não pertencendo exclusivamente a uma área em 

particular.  

 
 Os estudos sobre gênero surgem reconfigurados no final do século 20, por 

volta das décadas de 1970 e 1980, a partir de discussões de feministas acadêmicas 

da época. Os objetivos provem diante da necessidade de discutir as desigualdades 

existentes entre homens e mulheres, analisadas aqui como construções sociais, que 

foram construídas e determinadas ao longo dos tempos nas relações sociais. Sobre 

esses termos, Piscitelli fala sobre a opressão feminina e o surgimento da categoria 

gênero:  

 

As hipóteses explicativas sobre as origens da opressão feminina foram 
sendo gradualmente questionadas e abandonadas na busca de ferramentas 
conceituais mais apropriadas para desnaturalizar essa opressão. Esse 
quadro de efervescência intelectual é o contexto no qual se desenvolve o 
conceito de gênero (2002, p.16).   

 

Infelizmente os valores sociais não foram construídos a partir das experiências 

nômades, a sociedade em que estamos inseridos hoje foi construída na perspectiva 

do olhar masculino, e assim surgiram as sociedades patriarcais, machistas e 

sexistas que excluem o gênero feminino das posições consideradas de poder. O 
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machismo e o preconceito direcionados as mulheres fez com que durante muito 

tempo, elas ficassem sem voz, aguardando apenas para serem escolhidas pelos 

seus maridos para assumir uma condição destinada a ela: o casamento.  

 

Nas sociedades contemporâneas, ainda se preservam valores patriarcais e 

machistas tão antiquados que ainda enxergam a mulher com um utensílio, com 

finalidades especificas: parir, criar, educar, cuidar da casa.  

 

O século XIX foi marcado por um intenso debate sobre a entrada da mulher no 

mundo público com um trabalho assalariado, mas mesmo assim elas ainda eram 

excluídas e estigmatizadas. Colling (2004) corrobora que:  

Igualmente são apresentadas como morais, frágeis, dóceis, emotivas, 
amantes da paz, da estabilidade e da comodidade do lar, incapazes de 
tomar decisão, desprovidas da capacidade de abstração, intuitivas, 
crédulas, sensíveis, ternas e pudicas. Necessitam por natureza serem 
submissas, dirigidas e controladas por um homem. Em ambos os casos, 
mesmo que de maneira contraditória, o discurso simbólico remete a uma 
natureza feminina, morfológica, biológica psicológica. Esta “debilidade” 
natural, congênita das mulheres, legitimaria sua sujeição, inclusive de seu 
corpo (p.35). 

  

Esse comportamento faz com que a sociedade seja construída onde o que 

predomina é o patriarcado como um sistema social de dominação sobre as mulheres. 

Nesse sistema os homens têm maior poder que as mulheres, os homens ocupam os 

principais postos de comando e decisão das instituições e organizações nas 

diferentes dimensões da vida política, econômica e social.  

 

Toda essa discussão se faz necessária para compreendermos a importância 

das mulheres se inserirem na Rede Mulher, pois muitas delas buscam 

empoderamento e autonomia para romper com o patriarcado e machismo que estão 

atrelados a suas vidas cotidianas.  Sobre isso, ressalta Davis (2017): 

 

Se não tivermos medo de adotar uma postura revolucionária – se 
desejarmos, de fato, ser radicais em nossa busca por mudança -, 
precisaremos atingir a raiz da nossa opressão. Afinal, radical significa 
simplesmente “compreender as coisas desde a raiz”. Nossa pauta de 
empoderamento das mulheres deve, portanto, ser inequívoca na 
contestação do capitalismo monopolista como o maior obstáculo para a 
conquista da igualdade. (p.24) 
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As militantes da Rede Mulher podem ser entendidas como agentes políticas 

interessadas em promover mudanças na cultura patriarcal que temos ainda hoje na 

sociedade. Muitas dessas mulheres trazem nas suas trajetórias, as marcas de uma 

vida de opressão e violência, onde a princípio coube a elas apenas o espaço 

doméstico e aos homens o espaço público. Mudar essa realidade é um desafio que 

as militantes buscam conquistar (MUNIZ, 2018). 

 

Diante disso, a Rede Mulher busca apoiar algumas atividades dos grupos de 

beneficiamento que as mulheres participam, buscando fortalecer a autonomia e 

empoderamento dessas mulheres. Como salienta Muniz (2018): 

 

No primeiro momento a Rede pode contar com o apoio das organizações 
parceiras, no segundo momento essas experiências foram potencializadas 
com o apoio de programas e políticas públicos que passam a ser 
executadas na região semiárida (p.31).  

 

Ao longo deste trabalho veremos a importância e o impacto dos grupos de 

beneficiamento na vida das mulheres, de que forma elas gerenciam as atividades 

produtivas, gerando renda, promovendo segurança alimentar e atuando em 

“espaços de poder”, antes ocupados apenas pelos homens.  

 

1.3 O surgimento do movimento feminista: contribuições históricas para o 

protagonismo feminino 

Quando se trata das contribuições do movimento feminista para o 

protagonismo feminino, é preciso também refletir sobre o processo histórico de luta 

pelo qual as mulheres passaram ao longo dos anos no Brasil. A sociedade brasileira 

não só excluiu as mulheres ao logo dos anos, mas os negros, índios, velhos, 

crianças, homossexuais e outros. 

 

 Na década de 1920 as mulheres brasileiras iniciaram um processo de 

organização e luta pela sua emancipação, mas foi somente em 1934 que as 

mulheres obtiveram o direito de voto. Como assinala Araújo (2003): 

 

O Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, regulamentava o 
alistamento e o processo eleitoral no país, nos âmbitos federal, estadual e 
municipal, trazendo uma série de inovações, dentre as quais se destacava o 
estabelecimento do sufrágio universal e secreto. Mais ainda, o novo código 



28 

 

 

 

ampliava o corpo político da nação, concedendo o direito de voto a todos os 
brasileiros maiores de vinte e um anos, alfabetizados e sem distinção de 
sexo. As mulheres brasileiras adquiriam assim, pela primeira vez e após 
árdua luta, cidadania política, contribuindo para o aumento significativo do 
número de votantes no país (p.135). 

 

O momento político era de indefinições, o direito ao voto foi uma conquista, 

mas não significou que a luta tinha chegado ao fim, às mulheres podiam participar 

dos debates políticos e públicos, porém, mesmo tendo reconhecido o direito de 

ingressar na vida política do país, a sua participação apresentava reações negativas, 

até mesmo contestações que questionavam a sua capacidade intelectual. Araújo 

(2003) salienta que:  

 

As ações das feministas, voltadas para conquistas de direitos políticos para 
a mulher, intensificaram-se em torno de 1918, quando Berta Lutz e um 
grupo de colaboradoras criaram, no Rio de Janeiro, uma organização 
chamada Liga para Emancipação Intelectual da Mulher, que, posteriormente, 
passou a denominar-se Liga pelo Progresso Feminino. Em 1919, o senador 
Justo Chermont apresentou projeto de lei estendendo o direito de voto às 
mulheres, não conseguindo, porém, sua aprovação. Em 1922, devido a 
novas estratégias de luta, a Federação das Ligas pelo Progresso Feminino 
converteu-se na Federação Brasileira para o Progresso Feminino, que, 
neste mesmo ano, organizou o I Congresso Internacional Feminista, no Rio 
de Janeiro. Coube às mulheres do Rio Grande do Norte, o pioneirismo na 
conquista do direito de voto, ainda em 1927, havendo, porém, um 
retrocesso nas conquistas eleitorais femininas no ano seguinte. Apenas em 
1932, com o Decreto nº 21.076, as mulheres tornaram-se eleitoras efetivas 
no Brasil (p.136).  
 

O surgimento do movimento feminista marcou uma época e mudou formas de 

pensar e viver. O feminismo não é apenas um movimento organizado para a esfera 

pública visível, mas teve impacto em diversas dimensões como na esfera doméstica, 

no trabalho, na sociedade em geral. Costa (2004) ressalta: 

 

Os feminismos, ainda que tão diferentes em suas trajetórias, mostram sua 
vitalidade e enorme força de propagação de ideias libertárias e igualitárias 
nos momentos em que o poder social das mulheres, em luta por esse ou 
aquele direito social, vem a público. A força desses movimentos não tem 
resultado apenas da precisão de noções e conceitos germinados sem 
estudos acadêmicos, mas da consonância que guardam com aspirações 
femininas difusas e com um certo grau de consciência de gênero em 
diversos lugares e épocas (p.23). 

 
Historicamente, esse movimento surgiu para dar voz às mulheres que durante 

tanto tempo foram silenciadas, não só aqui no Brasil em todo mundo, como nos 

mostra Davis (2017/1987): 
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As mulheres da União Soviética e de outros países socialistas que 
organizaram movimentos pacifistas admiráveis estão demonstrando que 
podemos gerar uma formidável ofensiva conjunta contra a corrida 
armamentista nuclear. Na África do Sul, na Nicarágua e na Palestina, as 
mulheres têm sido integrantes proeminentes e entusiásticas das lutas pela 
libertação nacional de seus povos. Além disso, a conscientização cada vez 
mais profunda das mulheres dos Estados Unidos e de outros países 
capitalistas acentua a necessidade de mudanças socioeconômicas radicais 
que garantirão total igualdade para todas as mulheres (p.83). 
 

Há que se destacar a história das mulheres negras no Brasil escravista e no 

após emancipação, na medida em que desde os primórdios da colonização 

empenharam-se em elaborar sociabilidades, modificar a própria vida e de seus 

familiares. No que concerne ao período escravista, não se pode olvidar sua 

contribuição para a edificação econômica do país, ao mesmo tempo em que 

minaram a escravidão o máximo possível e não foram nada passivas ante as 

opressões impostas (XAVIER, FARIAS e GOMES, 2012). 

Com influência europeia e norte americana, em meados de 1970 surge o 

feminismo no Brasil, alheio em maioria a essas tradições, mas cuja instituição foi 

marcada pela contestação a situação política do país desde o golpe militar de 1964. 

Grande parte dos grupos feministas estavam articulados sobre grande influência 

marxista e com severas críticas a ditadura militar, o que infundiu características 

próprias ao movimento. Sarti (2004) aponta: 

 
Uma confluência de fatores contribuiu para a eclosão do feminismo 
brasileiro na década de 1970. Em 1975, a ONU declara o Ano Internacional 
da Mulher, pelo impacto que já se fazia sentir do feminismo europeu e 
norte-americano, favorecendo a discussão da condição feminina no cenário. 
Essas circunstâncias se somavam às mudanças efetivas na situação da 
mulher no Brasil a partir dos anos 1960, propiciadas pela modernização por 
que vinha passando o país, pondo em questão a tradicional hierarquia de 
gênero. Ao mesmo tempo, esse processo desenrolou-se no amargo 
contexto das latino-americanas, que calavam vozes discordantes. O 
feminismo militante no Brasil, que começou a aparecer nas ruas, dando 
visibilidade à questão da mulher, surge, naquele momento, sobretudo, como 
consequência da resistência das mulheres à ditadura, depois da derrota das 
que acreditaram na luta armada e com o sentido de elaborar política e 
pessoalmente essa derrota (p.37). 

 

  

O feminismo não é o contrário de machismo, o feminismo não é a ideia de que 

mulheres são melhores que os homens. Claro que essa representação dominante é 

resultado principalmente da ação de conservadores que têm medo que as mulheres 

sejam donas de seus corpos e seus destinos e espalham por aí boatos sobre nós. O 
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feminismo tem como proposta repensar e recriar a as relações entre os sexos, 

buscando romper com os padrões hierarquizados pela sociedade, onde o homem 

não pode ser afetuoso e delicado e a mulher não pode demonstrar força e coragem, 

estas qualidades devem ser vistas como atributos humanos e não deve ser 

distinguidas pelo sexo. 

 
Influenciada por esses contextos, debates e embates, a Rede Mulher tem 

como um dos seus objetivos oferecer formação política para as militantes, discutir o 

feminismo como uma pauta sempre presente nas formações, mesmo que isso 

incomode a alguns, que com sua visão conservadora afirmem que o Feminismo é 

um movimento pelo fim da família e das religiões. Porém o feminismo não é 

nenhuma dessas distorções que andam dizendo por aí. Feminismo é, na verdade, 

uma ideia bem simples e revolucionária: a de que homens e mulheres têm dignidade 

igual e merecem os mesmos direitos.  

 

Como reflexo das lutas feministas por equidade de gênero e igualdade de 

direitos, é que a Rede Mulher realiza formações políticas com as militantes e não 

trabalha com grupos de beneficiamento visando apenas à produção e o lucro, mas 

faz com que as mulheres percebam que são sujeitos de direitos, que a partir dos 

grupos de beneficiamento elas podem tem mais autonomia não apenas financeira, 

mas social e política.  
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CAPÍTULO 2 - A DINÂMICA DO TRABALHO EM REDE  

2.1 A organização social a partir dos trabalhos em Rede  

 
As discussões expostas nesse trabalho nos levam a discutir a organização 

social de um determinado grupo que se organiza em Rede, num contexto em que o 

termo de REDE opera como conceito que permite compartilhar objetivos e 

procedimentos, em comum. Isso muda a percepção das instituições somente 

como órgãos centrais e com relações hierárquicas, dessa forma, nos permite 

compartilhar responsabilidades e reivindicações por meio de nossos objetivos e 

compromissos comuns.  

 

Mas para isso é preciso conceituar e compreender a dinâmica de como se 

desenvolve esse trabalho que muitas vezes está alicerçado em políticas públicas. 

Como afirma Lotta (2012): “Os resultados de uma política pública são influenciados 

pela forma como ela é implementada e pelos diversos fatores que incidem sobre o 

processo de implementação” (p. 01). 

 

Diante disso, podemos dizer que o desenvolvimento de um trabalho em 

conjunto, é caracterizado como um trabalho em Rede, ou seja, é um mecanismo de 

trabalho com articulação de vários atores envolvidos, em prol de um bem comum. 

Neste sentido são basilares as proposições de Gonçalves e Guará (2010), que 

salientam: 

 
 [...] longe do caminho fácil das vias únicas, a articulação permite variados 
atalhos e favorece contatos em muitas direções. O movimento em direção 
ao outro pode trazer boas surpresas quando se descobrem recursos e 
apoios possíveis tão próximos e tão ignorados quando atuamos 
individualmente. Não há exclusividade de caminhos, pois organizações e 
grupos podem compor-se de vários grupos diferentes entre si sem 
comprometer sua atuação em cada um deles (p.12).  

 

Sendo assim, as várias vertentes de direção forjadas no processo de 

articulação podem contribuir para o estabelecimento de outras formas de 

consolidação de propostas. Estas podem ser discutidas por grupos que convergem 

em interesses e finalidades comuns. Dessa forma, a noção de rede refere-se: [...] 

aquela que articula intencionalmente pessoas e grupos humanos, sobretudo como 
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uma estratégia organizativa que ajuda os atores e agentes sociais a potencializarem 

suas iniciativas para promover o desenvolvimento pessoal e social (GONÇALVES & 

GUARÁ, 2010, p.14).  

 

Nesse sentido, Castells apud Gonçalves & Guará (1998) acrescenta que uma 

rede é “um conjunto de nós conectados, e cada nó, um ponto onde a curva se 

intercepta. Por definição, uma rede não tem centro, e ainda que alguns nós possam 

ser mais importantes que outros todos dependem dos demais na medida em que 

estão na rede”. (1998, p. 10). 

 

A Rede Mulher é uma organização social que iniciou ainda na década de 

1980 como um movimento de mulheres, de início as mulheres foram se engajando 

para discussões e formação política e com o passar dos tempos foram 

desenvolvendo atividades em conjunto e com parcerias, formando assim um 

justamente um trabalho em rede. Essas mulheres já estavam inseridas em algumas 

entidades como IRPAA, CPT, CPP, SASOP, Pastoral da Mulher e Paróquias em 

Casa Nova e Sento Sé. 

 

 Atualmente o trabalho em rede é desenvolvido não apenas contando com o 

apoio de entidades não governamentais, mas entidades como Companhia de Ação 

Regional (CAR), Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), 

Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER), 

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI) e outras, que a partir de 

projetos financiam as ações desenvolvidas pela rede. Desenvolver um trabalho em 

rede é uma tarefa multifacetada, segundo Lotta (2012):  

 
O processo de implementação é bastante complexo, envolvendo diversos 
atores, uma cadeia de decisões e interações que gera contextos específicos, 
os quais, por sua vez, levam tanto a práticas diferenciadas como a formas 
de interação entre implementadores e usuários que determinam o acesso 
às políticas públicas (p.03) 

 

O trabalho em rede proporciona um aumento de capilaridade das ações, além 

de outras vantagens como a troca de experiência entre os vários atores 

institucionais que potencialmente podem transformar-se em acúmulo de experiência 

e de conhecimento. No caso da Rede Mulher, uma prática comum como troca de 
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experiência são os intercâmbios, onde as mulheres sempre estão conhecendo 

experiências novas e buscando estratégias para melhorar sua prática nos grupos de 

beneficiamentos que participam.  

 

Para a implementação de uma organização social, é necessária uma série de 

fatores e condições especificas que influenciam nas ações e tomada de decisões, 

dessa forma, para desvendar a implementação, em primeiro lugar, é importante, 

compreender como se conforma o contexto de implementação da política pública em 

questão e, especialmente, quais são os fatores que sobre ela incidem e a 

determinam. 

 

Se tratando da Rede Mulher isso é muito relevante, tendo em vista a 

quantidade de grupos, cada um com suas especificidades e demandas. Para 

garantir o funcionamento do trabalho em rede, é preciso estabelecer normas e uma 

equipe para gerenciar os projetos que serão desenvolvidos. Essa organização se faz 

necessária independente da instituição mantenedora dos projetos, seja ela ONG ou 

entidades governamentais. Como afirma Muniz (2018): 

 

Pode se observar que a Rede de Mulheres vem se tornando 
referência regional pelo trabalho que desenvolve com as mulheres. A 
mesma tem conseguido promover intercâmbios entre as organizações, 
estimulando a participação das mulheres no âmbito de organizações 
sindicais, colônias e organismos públicos. Anualmente a Rede de Mulheres 
organiza uma Feira Cultural e Saúde da Mulher. Essa feira faz parte das 
atividades de comemoração do dia internacional da mulher e a mesma é 
realizada com o intuito de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas 
mulheres e promover uma articulação entre cidade e campo (p.80). 

 

Após as normas estabelecidas pela entidade financiadora ou a entidade 

parceira, as atividades são organizadas pela diretoria da rede mulher, juntamente 

com as representantes de cada município, que organizam como, quando e quais os 

grupos irão desenvolver as atividades propostas. No final de cada ano, é feita uma 

avaliação das atividades desenvolvidas. Para melhor compreender a dinâmica da 

organização social da Rede Mulher, temos a figura abaixo: 
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Figura 01: O desenvolvimento das ações na Rede Mulher 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início de cada ano, a diretoria de cada município onde a Rede Mulher atua 

se reúne e organiza um plano de ação anual, para desenvolver as atividades, estas 

são organizadas de acordo com a necessidade de cada grupo, respeitando os 

princípios da Rede, que é de formação política, social e econômica para cada 

mulher. 

 

 

Na tentativa de superar a fragmentação dos saberes e das políticas e para 

atender os cidadãos de forma integrada em suas necessidades, as redes são uma 

alternativa de articular os atores envolvidos na busca de um objetivo comum, como 

já foi dito anteriormente. Por se tratar de um assunto de grande importância no 

contexto das políticas públicas e governamentais, a rede é problematizada como 

uma maneira de potencializar as ações dos atores envolvidos. 
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CAPÍTULO 3: O DESAFIO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
 

3.1 A importância dos grupos de beneficiamento para a autonomia feminina 

 

Durante muito tempo o campo foi caracterizado como um lugar de atraso. As 

populações rurais têm nas suas trajetórias de vida um histórico de enfrentamento 

contra o preconceito pelo fato de ser do espaço rural e a representação negativa e 

estereotipada que muitas vezes as grandes cidades enxergam o campo, tendo este 

como um lugar de atraso e retrocesso. 

 

Paralelamente, na prática, o papel da mulher na agricultura familiar tem ficado 

cada vez mais visível. São elas que protagonizam o desenvolvimento ao redor de 

casa, promovendo a segurança alimentar, garantindo novas fontes de geração de 

renda e oportunizando a experimentação de diferentes atividades produtivas. Falar 

desse protagonismo é tratar de empoderamento, de trabalho coletivo e dos laços 

afetivos que unem umas às outras em suas comunidades. 

 

 Para as Mulheres da Rede o processo de reconfiguração do espaço rural tem 

sido um divisor de águas em suas vidas, pois mesmo com tantos avanços, ainda 

percebemos valores patriarcais tão aguçados em determinadas comunidades, 

valores esses que colocam as mulheres em condições de inferioridade em relação 

aos homens. Durante muito tempo, principalmente em comunidades rurais vivia-se 

na perspectiva de formar uma família, chegar a uma determinada idade sem casar 

era uma condição inaceitável, para muitas famílias.  

 Na sociedade antiga, o casamento era, sobretudo, assunto da família, ao 

passo que hoje a busca do parceiro é, como se sabe, reservada à iniciativa do 

indivíduo (BOURDIEU, 2006, p.84). 

 

 Essa situação perdurou durante anos, a mente reducionista das sociedades 

antigas - e ainda hoje em algumas sociedades machistas – acredita que o 

casamento é uma possibilidade de mudar de vida, para mulheres de comunidades 

rurais isso muitas vezes significou uma oportunidade de sair do seu lugar de origem 

e se mudar para a cidade grande. Felizmente, a partir da década de 80 essa 
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situação começou a mudar e muitas mulheres buscaram ser protagonistas de suas 

vidas. Como salienta Paulilo e Boni (2014): 

 

No início dos anos 1980, a iniciativa das mulheres rurais brasileiras de se 
organizarem para reivindicar direitos que lhes eram negados foi um fato novo, 
que trouxe mudanças importantes quanto à sua participação no cenário 
público e contribuiu significativamente para que dispusessem de maior poder 
de barganha diante dos costumes, pessoas, órgãos governamentais, 
imprensa, enfim, diante de tudo aquilo que influenciava para mantê-las em 
posição subordinada e desvalorizar seu trabalho (p.400). 

 

Em meio ao retrocesso de valores patriarcais tão antiquados, as mulheres 

que militam na Rede de Mulher, buscam romper com os paradigmas que as cercam 

e reconstroem uma nova concepção de rural, como um espaço de vida e 

crescimento econômico, que proporciona as mulheres autonomia e empoderamento. 

Como diz Silva e Del Grossi (1998): “O espaço rural vem passando por profundas 

transformações, quer seja no avanço da modernização agrícola, quer no avanço de 

novas atividades no seu interior” (p.165). 

 

Muitos estudos mostram, que ainda falta muito para alcançarmos equidade de 

gênero nos espaços de poder, no trabalho, nos salários, mas não se podem negar 

as conquistas das últimas três décadas.  

 

O que difere as militantes da Rede de Mulher, das demais mulheres do 

campo é a capacidade de auto-organização. As militantes tem conhecimento do que 

querem e vão à luta, todas elas tem ocupações que não estão atreladas apenas ao 

trabalho doméstico. Sobre isso, Silva e Gomes apud Marinho e Gonçalves (2016), 

afirmando que: 

Sugerem que no processo de empoderamento, segundo os estudos que 
analisaram, as mulheres no coletivo se encontram mais fortes e protegidas, 
entretanto individualmente, no ambiente doméstico ainda estão sob a égide 
do patriarcado e machismo sendo mais difícil a igualdade de poderes e de 
privilégios (p.03). 

 

Esse contexto nos mostra a importância da Rede na vida das mulheres, pois 

através de formações politicas, intercâmbio e visitas a experiências exitosas temos 

conseguido fomentar o processo de empoderamento e autonomia dessas mulheres. 

Os grupos produtivos desempenham um importante papel na vida das mulheres, 

não apenas econômico, mas de organização política dos grupos.  
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Houve uma queda significativa no êxodo rural, e as Mulheres da Rede tem 

participação nisso, através de grupos de beneficiamento, elas tiram o sustento a 

partir do que produzem no campo, seja na área agrícola, na piscicultura ou como 

artesãs, hoje já não se tem o desejo de migrar para a cidade em busca da 

modernidade, pois o campo passou por uma nova configuração e não mais é o lugar 

do atraso e retrocesso. Segundo Silva e Gomes (2018): 

 

Nessa recente história, as mulheres rurais iniciaram o processo de 
valoração e valorização de seu trabalho para além do âmbito rural, e mais 
do que isso, um desejo de serem reconhecidas pela própria existência e o 
trabalho tem subsidiado sua problemática, é no trabalho que acontece os 
enfrentamentos, as tentativas de reinvenção social (p.04). 

 

 
É assim que se desenvolve o trabalho em rede, as mulheres tem atuação em 

pastorais, associações, grupos produtivos, desenvolvem várias funções nesses 

espaços, mas no final percebemos uma conexão entre entres. Como afirma Paulilo e 

Boni (2014). 

A organização e a troca de experiências nos encontros, nos cursos, nas 
assembleias e passeatas fizeram com que muitas mulheres se 
reconhecessem como cidadãs com direitos iguais aos homens, e não mais 
submissas a eles (p.415). 
 

Quando começaram a participar da Rede, mudam-se a concepção dos afazes 

domésticos isso não é mais prioridade, mas uma atividade como outra qualquer, a 

partir da Rede as mulheres passam a se enxergar muito mais que esposa e mãe, 

mas passam a se perceber como sujeitos de direitos. 

 

Diante disso, é preciso pensar em políticas de gênero que contemplem as 

mulheres, pois o formato e o modo como as políticas vêm sendo executadas, muitas 

vezes exclui as mulheres, não garantindo que estas passem por um processo não 

só de autônoma econômica mas de formação politica, se compreendendo enquanto 

sujeitos de direitos. Silva e Gomes apud Hora e Baldassari (2014): 

 

As políticas públicas de gênero voltadas ao campo deve ter a intenção de 
fomentar o trabalho rural da mulher e assistir esse trabalho efetivamente, 
ouvindo e estudando com as mulheres as possibilidades de crescimento e 
desenvolvimento com elas e a partir delas (p.04). 
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A partir de políticas como a ATER, muitas mulheres vem sendo assessora e 

melhorando seu desenvolvimento político, social e econômico. A cada encontro nos 

grupos seja para discutir beneficiamento, criação, manejo, dentro outros, é possível 

perceber a evolução de pensamento critico das mulheres e o desejo de romper com 

o modelo tradicional de família que coloca a mulher em posição desigual ao homem, 

tornando-a apenas um “sujeito do lar”. A participação das mulheres na Rede permitiu 

que as mesmas exercessem diversas modalidades de pluriatividade. Como diz Silva 

e Del Grossi (1998): “A pluriatividade tornou-se permanente nas unidades familiares 

rurais, tendo em vista o novo ambiente social e econômico existente” (p166). 

 

Cada vez mais o movimento de mulheres do campo tem promovido um 

excelente debate e despertar para autonomia da agricultora ou camponesa, 

fortalecendo as organizações femininas do campo, permitindo mais visibilidade, voz 

e respeito para as mulheres.  

 

As militantes da Rede Mulher têm características diversas, são agricultoras, 

artesã, pescadoras, religiosas. Algumas ingressaram os grupos a partir da sua 

inserção na Rede, outras já participaram, porém não de forma tão ativa, a rede 

instigou as mulheres a reivindicar seu espaço, a agirem como protagonistas.  

 

A partir do apoio de algumas entidades financiadoras como CAR, FIDA, 

BAHIATER, muitos projetos têm sido desenvolvidos com atenção especial ao gênero 

feminino, nesses projetos tem-se a presença de uma assessoria de gênero que 

acompanha e auxilia no desenvolvimento dos grupos. Com os grupos de 

beneficiamento muitas mulheres tem conseguido autonomia social, política e 

econômica. Social dentro de suas comunidades, Política nos espaços organizativos 

de poder, como associações e sindicatos e Econômicas nas suas famílias, que 

antes eram geridas apenas pelos homens, com a inserção nos grupos muitas 

mulheres conseguir romper ate mesmo com o ciclo de violência a que estava 

submetida.  

 

O papel da mulher na agricultura familiar fica cada vez mais visível. São elas 

que protagonizam o desenvolvimento ao redor de casa, promovendo a segurança 
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alimentar, garantindo novas fontes de geração de renda e oportunizando a 

experimentação de diferentes atividades produtivas. Falar desse protagonismo é 

tratar de empoderamento, de trabalho coletivo e dos laços afetivos que unem umas 

às outras em suas comunidades ( ISPN, 2018).  

 

Na Rede mulher é comum as mulheres apresentarem seus produtos de 

beneficiamento sempre que acontece um encontro, ou assembleia da Rede, 

organizamos feiras feministas também, mas uma situação particular da Rede é que  

as mulheres apresentam o produto e comercializam entre si, muitas vezes os 

produtos não são comprados com dinheiro oficial, mas as mulheres trocam seus 

produtos umas com as outras, tornando o beneficiamento mais importante na vida 

delas, u valor para além do dinheiro oficial, mas o fortalecimento das relações, pois o 

espírito de coletividade e companheirismo presente na Rede mulher está presente 

em todos os aspectos na vida das militantes, seja de apoio moral umas com as 

outras ou seja de apoio financeiro.  
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CAPÍTULO 4: CAMINHOS PERCORRIDOS: PERCURSO E ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

A metodologia é um caminho possível que possibilita chegar a um 

determinado horizonte. Todo caminho tem um ponto de partida, uma motivação. 

Essa pesquisa nos levou por vários caminhos, os sujeitos aqui pesquisados 

contribuíram para uma análise e interpretação de dados envolvida em discussões 

teóricas e empíricas.  

 

4.1 Fundamentos do processo metodológico da pesquisa  

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, traçamos uma convivência com os 

sujeitos pesquisados, neste caso as mulheres que compõem a Rede Mulher que 

estão inseridas nos municípios de Casa Nova e Sento Sé do Território Sertão do 

São Francisco. Para isso, a pesquisadora participou de atividades que foram 

desenvolvidas pela rede com a participação dos sujeitos envolvidos nessa pesquisa, 

com o objetivo de alargar as discussões, promover o debater e fomentar ações que 

favoreçam o coletivo como um todo. Como argumenta Garcia (2003): 

 
A metodologia de pesquisa é completamente interessada nos processos que 
buscam, simplesmente, mudar o mundo. Indagando os processos 
permanentes produzidos nas relações sociais para ofuscar e ocultar as 
múltiplas dimensões da realidade e do ser humano, a pesquisa amplifica as 
possibilidades de interpretação e compreensão do cotidiano e vai 
encontrando meios para melhor compreender a complexidade humana 
(p.128). 

 
 

 Este trabalho é dentro de uma abordagem qualitativa em virtude do objeto 

envolver a subjetividade das mulheres (sentimentos, percepções, vivências, etc.) e 

por interpretar informações traçando o perfil das participantes e opiniões sobre a 

Rede . 

 
 Diante disso, percebemos como a pesquisa qualitativa está relacionada com 

os sujeitos, obtendo dados descritivos, resultado de contato direto do pesquisador 

com os sujeitos. Sobre isso Minayo (1994) vem nos dizer: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
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profundo das relações, dos processos, dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de varáveis(p.22). 

 
 

 Culminando a isso, se faz necessário anunciar a natureza da pesquisa, que 

se enquadra como aplicada. Diante disso, Gerhardt e Silveira (2009) salientam que 

sua estrutura objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 

solução de problemas específicos. Com isso, ela envolve visões e interesses locais, 

como pretendíamos com essa pesquisa. 

 

Além de ser uma pesquisa qualitativa, fizemos a opção metodológica de 

desenvolver uma pesquisa-ação, tendo em vista as possibilidades que essa 

metodologia oferece, como maior aproximação com os sujeitos e um amplo 

envolvimento com os mesmos. Fonseca (2002) salienta: 

 

A pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do pesquisador na 
situação problemática a ser investigada. O processo de pesquisa recorre a 
uma metodologia sistemática, no sentido de transformar as realidades 
observadas, a partir da sua compreensão, conhecimento e compromisso 
para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa. O objeto da pesquisa-
ação é uma situação social situada em conjunto e não um conjunto de 
variáveis isoladas que se poderiam analisar independentemente do resto 
[...] O investigador abandona o papel de observador em proveito de uma 
atitude participativa e de uma relação sujeito a sujeito com os outros 
parceiros. O pesquisador quando participa na ação traz consigo uma série 
de conhecimentos que serão o substrato para a realização da sua análise 
reflexiva sobre a realidade e os elementos que a integram. A reflexão sobre 
a prática implica em modificações no conhecimento do pesquisador (p.34- 
35). 
 

 

A pesquisa-ação tende a ser dinâmica, participativa, qualitativa e reflexiva, 

possui diferentes princípios, que tentam assegurar a participação e a mudança. A 

pesquisa ação tem uma base empírica que permite uma resolução de problemas de 

forma coletiva, bem como a maior cooperação e participação ativa do pesquisador.  

 
4.2 Características do lócus da pesquisa 

 
Para refletir sobre a organização social da Rede Mulher foi preciso 

primeiramente refletir sobre o contexto das mulheres que militam na Rede, 

envolvidas em um conjunto de elementos as tornam peculiares. Podemos começar 

pela região geográfica que essas mulheres estão inseridas, o Semiárido.  



42 

 

 

 

Considerada uma região seca, o Semiárido, no qual nos referimos é uma 

região que ocupa cerca 12% do território nacional (1,03 milhão de km²) e abrange 

1.262 municípios brasileiros, considerando a delimitação atual divulgada em 2017 

(Resolução 115, de 23 de novembro de 2017, da Sudene). Em média 27 milhões de 

brasileiros/as (12% da população brasileira) vivem no semiárido, segundo 

informação divulgada pelo Ministério da Integração Nacional. Um dado importante 

sobre à população dessa região é que cerca de 81% das comunidades quilombolas 

de todo o Brasil estão no Semiárido 

(HTTP://WWW.ASABRASIL.ORG.BR/SEMIARIDO). 

Figura 2: Área de abrangência de estudo 

Fonte: Sedur, 2012/ IBGE 2013 

 

 

 

 

   

 

  

 

 
 

A Rede mulher abrange o Território Sertão do São Francisco, na Bahia, mas o 

lócus escolhido para desenvolver esta pesquisa foram os municípios de Casa Nova 

e Sento Sé, no norte da Bahia. Buscando conhecer melhor a área pesquisada, 

traçaremos algumas informações demográficas, descrita nas tabelas abaixo:  

 

 

 

 

http://www.asabrasil.org.br/semiarido
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Tabela 01: Dados Básicos sobre os municípios de Casa Nova/BA e Sento 

Sé/BA. 

Município de Casa Nova/BA 

População 
estimada 

(2018) 

Trabalho e 
Renda 

Educação Economia Saúde 
Território e 
Ambiente 

71.366 pessoas 1,6 salários 
mínimos 

(Salário 
mensal dos 

trabalhadores 
formais, 2017) 

95,5% 

(Taxa de 
escolarização 

de 06 a 14 
anos de 

idade, 2010) 

 
R$ 8.027,25 

(PIB per 
capita, 2016) 

 

 
19,32 óbitos 

por mil 
nascidos 

vivos 
(Mortalidade 

infantil, 
2017) 

 

 
9.647,072 km² 

(Área da 
unidade 

territorial, 
2018) 

Município de Sento Sé/BA 

População 
estimada 

(2018) 

Trabalho e 
Renda 

Educação Economia Saúde 
Território e 
Ambiente 

 
40.703 pessoas  

 
1,9 salários 
mínimos  
(Salário 
médio mensal 
dos 
trabalhadores, 
2017) 
 

 
97,5 % (taxa 
de 
escolarização 
de 06 a 14 
anos de 
idade, 2010) 

R$ 9.766,51 
(PIB per 

capita, 2016) 
 

21,11 óbitos 
por mil 
nascidos 
vivos 
(mortalidade 
infantil, 
2017) 

 

  

12.181,239 
km² 

(área da 
unidade 
territorial, 
2018) 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística | 2017 v4.3.28 

A escolha dos municípios pesquisados se deu por causa das peculiaridades 

encontradas nos grupos de beneficiamento que as militantes da Rede atuam, bem 

como as trajetórias de vidas dessas mulheres, pois muitas encontraram na Rede um 

apoio para seguir em frente, conforme veremos a seguir. 

 
4.3 As protagonistas da pesquisa 

 
Os sujeitos desta pesquisa foram mulheres que militam na Rede Mulher 

Território Sertão do São Francisco. A análise foi feita com mulheres que buscando 
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romper com a lógica da sociedade machista, se inseriu na rede como forma de apoio 

social, político e econômico, a partir dos grupos de beneficiamento.  

 

 A escolha de tais sujeitos se deu por causa das trajetórias de vidas das 

mesmas se assemelharem com a autora deste projeto que também milita na Rede 

Mulher. Sendo assim que foram agrupadas a partir de dois grupos, mas todas estão 

conectadas a rede.  

 

Militantes da Rede que atuam nos Território Sertão do São Francisco. 

 

1° grupo – entrevistas semiestruturadas: 08 pessoas (10 entrevistas) 

 

2° grupo – questionário fechado: 44 Pessoas 

 

 

4.4 Período de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados dessa pesquisa ocorreu entre os meses de novembro e 

dezembro de 2018. Vale ressaltar que a referida coleta só aconteceu após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco, ocorrido em outubro de 2018. 

 

4.5 Instrumentos de coletas de dados 

 
Como instrumentos de investigação foram utilizados a observação 

participante, que busca contextualizar a participação direta entre pesquisador e os 

sujeitos; o questionário fechado, a fim de traçar o perfil das integrantes da Rede e, 

por fim, entrevista semiestruturada para fomentar as vozes que anseiam por 

igualdade, a partir dessa pesquisa esperamos que a Rede Mulher seja mais uma 

referência para tantas mulheres que buscam empoderamento e autonomia.  

 
 
4.5.1 Observação participante 
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Dentro dessa abordagem qualitativa, foi possível fazer a observação 

participante, por se tratar de um fator que possibilita maior aproximação entre o 

pesquisador e os sujeitos, outra vantagem que apresenta a observação participante 

é a verificação direta dos fatos, sem interferência de terceiros,  

 
Na observação participante, o observador coloca-se na posição dos 

observados, devendo inserir-se no grupo a ser estudado como se fosse um deles, 

pois assim tem mais condições de compreender os hábitos, atitudes, interesses, 

relações pessoais e características do funcionamento daquele grupo (BARDIN, 

1997). 

 

Sendo assim, podemos afirmar que a observação participante é sem dúvida 

uma técnica que possibilita o conhecimento através da interação entre o 

pesquisador e o meio, propiciando veracidade na pesquisa, bem como a visão mais 

detalhada do estudo em questão.  

 
Nesta pesquisa a observação participante se deu nos momentos de formação 

política da Rede Mulher, onde a pesquisadora participou de alguns momentos e em 

alguns encontros também colaborou como mediadora, realizando discussões acerca 

dos temas, relações de gênero, feminismo e violência contra a mulher.  

 
 
4.5.2 Análise documental 
 

Um dos instrumentos dessa pesquisa é a análise documental, na qual a 

pesquisadora tem acesso aos documentos, como Atas, lista de frequências da Rede 

Mulher.  

 
Os documentos registros escritos que mostram a informação em sua total 

complexidade, possibilitando entender melhor os fatos, as relações, o período 

histórico das ações, dessa forma é possível reconstruir a história de determinado 

grupo (OLIVEIRA, 2007). 

 
Com a análise documental foi possível verificar os documentos, tendo-os 

como uma fonte fixa e precisa de informações necessárias para a pesquisa. Uma 

das vantagens de utilizar esse instrumento na coleta de dados é o baixo custo que 
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ele fornece para a pesquisa, bem como o fato da informação técnica onde não se 

altera o ambiente e os sujeitos.   

 

Neste trabalho a pesquisadora solicitou o acesso as atas de reunião da Rede 

Mulher, onde foi concedido pela coordenadora territorial o acesso e a permissão 

para que a pesquisadora pudesse analisar os documentos.  

 
4.5.3 Questionário fechado 

 
Além da análise documental, outro recurso de coleta de dados foi utilizado, o 

questionário fechado. O questionário é um procedimento muito utilizado, para obter 

respostas rápidas e precisas sobre a pesquisa, como por exemplo, traçar o perfil dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa.  

 
O questionário foi aplicado em um encontro de avaliação das atividades da 

Rede com 44 mulheres, o mesmo foi respondido pelas representantes dos grupos. 

Desde já, é possível perceber que este recurso atendeu a expectativa de traçar um 

perfil panorâmico das militantes da Rede. 

 
 
4.5.4 Entrevista semiestruturada  

 

 
  Buscando responder algumas indagações que envolvem esta pesquisa, foi 

utilizado o recurso da entrevista semiestruturada com 10 mulheres que militam na 

Rede, este recurso metodológico é caracterizado pela elaboração prévia de um 

roteiro estruturado de questionamentos, sendo que poderão ser modificados ao 

longo do processo de entrevista. Segundo André (2013):  

 
No desenrolar da entrevista o pesquisador tem que se preocupar em ouvir, 
talvez tomar notas, mas, sobretudo, manter o controle da situação, 
centrando-se nas questões básicas, pedindo esclarecimento sempre que 
necessário (p.06). 
 
 

A entrevista semiestruturada foi escolhida por proporcionar maior interação 

com os sujeitos, possibilitando a troca de diálogos, acreditando assim a maior 

possibilidade de explorar questões levantadas por essa pesquisa. Para este trabalho 

em questão foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas com as seguintes 
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militantes da Rede: A Coordenadora territorial, a articuladora política, três mulheres 

de Casa Nova e três mulheres de Sento Sé (representantes dos referidos municípios 

dentro da Rede Mulher). 

 

4.6 Procedimentos para coleta de dados 

 

Durante a elaboração dessa pesquisa entrei em contato com a Presidente da 

Rede Mulher com o objetivo de realizar a pesquisa, para isso primeiramente houve 

uma conversa com a presidente para informá-la do meu interesse enquanto 

pesquisadora. Em seguida, a presidente da rede procedeu à emissão da Carta de 

Anuência concedendo a permissão para a realização da pesquisa. Inicialmente foi 

realizada uma abordagem explicando para as militantes da rede os objetivos da 

pesquisa, e após o consentimento em participarem da pesquisa, foi solicitada a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).   

 
Os encontros foram agendados conforme disponibilidade das militantes da 

rede e aconteceram em consonância com os encontros da rede mulher. No primeiro 

momento foi aplicado um questionário fechado, para as representantes da rede em 

todo o território, o objetivo foi traçar o perfil das mulheres que estão inseridas na 

rede. A aplicação do roteiro da entrevista semiestruturada foi realizada de forma 

direta, essa fase teve duração em média de 30 a 40 minutos por participante, tendo 

em vista que muitas vezes as mesmas explanava de forma extensa sua história de 

vida, a fim de responder o que lhe foi perguntado. Nesses encontros apenas a 

pesquisadora e as participantes da entrevista de forma individual estiveram 

presentes, com o objetivo de garantir o sigilo, a privacidade e o total conforto para 

responder as questões perguntadas. 

 
Desde o primeiro encontro, ficou decidido que as participantes usariam 

nomes fictícios, buscando preservar a identidades das mesmas. A pesquisadora 

desta pesquisa atuou como moderadora e observadora participante dos encontros 

que ocorreram na rede ao longo da pesquisa, por ser também militante inserida na 

rede, isso estabeleceu uma relação de confiança e respeito consolidada com as 

militantes da rede.  
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Foram estabelecidas algumas regras em relação à entrevista semiestruturada 

com objetivo de contribuir no desenvolvimento da pesquisa, sendo elas: a) todas têm 

o direito de responder ou não as questões levantadas; b) as participantes têm 

liberdade para se expressaram como quiserem; c) o tempo de cada será respeitado 

para responder as questões. Além disso, foi informado que todas as falas seriam 

gravadas.  

 
A pesquisa documental, bem como a organização e análise dos dados, 

mediante a confiança estabelecida, foi possível tomar posse da documentação 

necessária e analisar na residência da pesquisadora. O material originário das 

gravações será arquivado durante o período de 05 anos, ao final desse prazo será 

procedida a sua incineração, mantendo a preservação do anonimato. Durante esse 

período o material estará à disposição para sanar dúvidas ou questionamentos que 

por ventura venham ocorrer, após esse período será destruído.  

  

4.7 Produto Final 

 
Ao finalizar esta pesquisa, foi elaborado um produto (E-book) sobre a Rede 

Mulher. o material registra narrativas de vida, experiências, dados e informações 

obtidas durante a pesquisa. O objetivo é apresentar esse material a Rede bem como 

disponibilizar na internet como forma de dar visibilidade a Rede Mulher do Território 

Sertão do São Francisco e assim servir como subsídio para o desenvolvimento de 

ações que visem atender às necessidades dos grupos que integram a Rede.  

 
A criação deste E-book teve como objetivo expandir as narrativas de vida dessas 

mulheres que tem uma trajetória de luta em defesa da igualdade dos direitos entre 

os gêneros, que percebem a organização em rede como um espaço de 

empoderamento que possibilita autonomia das mulheres, não só financeira, mas de 

consciência politica, libertando-as das amarras do preconceito e do machismo que 

estavam atreladas.  
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CAPÍTULO 5  REDE MULHER: TRAJETÓRIAS DE LUTAS E RESISTÊNCIAS 

Analisar a postura ativa e permissiva da sociedade com um comportamento 

machista em relação às mulheres em pleno século XXI nos faz refletir sobre a 

necessidade que temos de se pensar em políticas específicas para as mulheres, 

buscando assim garantir os direitos que durante tanto tempo os foi tirado, ou melhor, 

negado. Narrar à história da Rede Mulher é desvelar uma trajetória de luta que 

muitas mulheres vivenciaram e vivenciam para romper com o machismo impregnado 

na sociedade, machismo esse que muitas vezes quer nos calar, nos silenciar, mas é 

nesses espaços de organização que as mulheres percebem o quanto são fortes e 

resilientes. A partir de agora, nossas discussões se debruçam em dados obtidos 

pelas militantes da Rede, através de análise documental, questionários e 

entrevistas, buscando preservar a identidade das militantes usaremos pseudônimos 

para salientar as falas.  

5.1 Rede Mulher: um espaço de organização social, política e econômica4   

 
Buscando conhecer melhor a trajetória da Rede Mulher, a pesquisadora 

esteve presente em alguns encontros de formação e utilizou algumas dinâmicas 

participativas nos processos de sistematização das informações, como Linha do 

tempo. Foi desenhada uma linha do tempo, onde as mulheres foram estimuladas a 

descrever a trajetória da Rede, identificando o momento em que começou a 

experiência, suas principais conquistas, desafios e perspectivas para o futuro.  

 
Outra ferramenta que foi utilizada em um momento de formação, foi o Rio da 

Vida, nessa dinâmica foi feita a reflexão coletiva sobre os trabalhos desenvolvidos 

ao longo do tempo. Dessa forma, é possível, comparar e avaliar mudanças de 

atitudes, comportamento e relacionamento, assim como identificar os desafios e 

possibilidades para mudanças que aprimorem a qualidade dos trabalhos. As 

mulheres são estimuladas a registrar - através de desenhos, pinturas, frases ou 

palavras os acontecimentos importantes do grupo, depois é feita a socialização, 

cada uma coloca no centro na roda as suas impressões, fazendo um caminho e ao 

                                                 

4 Algumas informações foram baseadas em atas e registros documentais da Rede Mulher. 
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final, percebemos que o caminho se assemelha a o de um rio, com obstáculos e 

motivações para seguir seu curso.   

 
Por fim, a dinâmica do Diagrama de Venn, que é uma ferramenta de 

diagnóstico que tem o objetivo de fazer refletir sobre a relação entre instituições da 

região e o grupo de mulheres. É feito um painel grande, e as mulheres apontam 

quais instituições se relacionam com a Rede e qual o grau de atuação possuem.  

 
Essas ferramentas ajudam a visualizar o trabalho desenvolvido pelas 

mulheres da Rede, na esfera produtiva, reprodutiva, política, social e econômica, a 

intensa jornada de trabalho das mulheres e como é a divisão de tarefas na família.  

 

A Rede Mulher hoje existente a nível territorial surgiu inicialmente a partir da 

organização de mulheres oriundas de vários movimentos e entidades como: IRPAA, 

CPT, CPP, SASOP, Pastoral da Mulher, as Paróquias de Casa Nova e Pilão Arcado. 

A partir de demandas da época, as mulheres se organizaram e foram instigadas a se 

fortalecerem a partir de um movimento que unisse todas essas entidades. Assim 

relata Marta:  

 
A definição da criação da Rede foi na Casa Dom José Rodrigues numa 

reunião das pastorais sociais. Foi organizada uma assembleia de mulheres no 

distrito de Carnaíba/Juazeiro-Ba, desse encontro foi tirada a coordenação da rede, 

depois em Remanso/BA, o pessoal formalizou o trabalho como Rede Mulher de 

Remanso.  

 

Figura 03: Logo marca da Rede Mulher 
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Continuando a trajetória de institucionalização da Rede, Sara nos conta que: 

 
 

Como agente de pastoral tive a oportunidade de conhecer a realidade de 

outras mulheres, de organizar o grupo de mulheres comecei reunindo mulheres para 

circulo bíblico, novenas, depois surgiu a necessidade de nos organizar grupo 

específico politizado. Dizer que na época a violência contra mulher cresceu muito o 

machismo era muito forte, esse crescimento se deu a partir da construção da 

barragem de sobradinho. Decidiu-se o nome do grupo “Água Viva”. Isso foi no ano 

1988. Ao mesmo tempo começou nas reuniões diocesana as leigas que também 

refletia sobre a violência contra as mulheres. No município de Remanso já acontecia 

um movimento de mulheres...  

 
Diante disso, o município de Remanso/BA, foi quem primeiro institucionalizou 

a organização das mulheres, antes denominada de Movimento de Mulheres, suas 

ações iniciaram em 1983, o surgimento da Rede está atrelado a reivindicações e de 

casos ocorridos na época, em função da violência contra as mulheres por parte de 

pelos seus companheiros: 

 

A história da Rede de Mulheres de Remanso se inicia no ano de 1983. 
Primeiro como Movimento de Mulheres e mais tarde Rede de Mulheres. O 
movimento começou com um ato público em repúdio à violência contra 
mulheres assassinadas por seus companheiros, sem que nenhuma 
providência judicial fosse tomada (Actionaid Brasil, 2010, p. 156). 

 

Por volta de 1989, este movimento se denomina como Rede Mulher, pois as 

relações com movimentos e entidades se expandiam para além do município de 

Remanso, de modo que as mulheres começaram a se organizar em todo o território 

do Sertão do São Francisco. Como diz Joana:  

 

Eu comecei participando desde cedo de grupo de catequista... minha 

participação foi como catequista através da igreja, do pessoal da igreja, depois fui 

pro partido político e lá, depois, apareceu aqui em Remanso, um grupo, um Centro 

Luís Nunes [...] era uma ONG, a maioria das pessoas que trabalhavam eram 

mulheres. E aí, com essa violência, que na época, era muito grande a violência 

contra a mulher. E aí, elas convidaram a gente “pra” conversar e nós decidimos 
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fazer alguma coisa junto com a comunidade da igreja, “né”? Pessoal da igreja.  E 

nós fomos e, a partir desse momento, nós começamos o movimento de mulheres de 

Remanso.  

Outras fontes convergem com o pensamento de Joana: 

No seu surgimento o Movimento de Mulheres pode contar com apoio da 
Paroquia, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR de Remanso e da 
ONG que atuava no município, Centro de Educação Popular Luiz Nunes. 
Essa ONG contribuiu no processo de formação das lideranças e das 
integrantes do movimento de mulheres. Isso pode ser observado em 
documentos que relatam as temáticas que foram trabalhado pelo o 
movimento, como temas relacionados com a saúde da mulher, previdência 
social, campanhas voltadas para a documentação da mulher, alfabetização 
de adultos, artesanato e oficinas para trabalhar a beleza feminina (cursos de 
manicure, maquiagem e cabeleireiro), com o objetivo de contribuir com 
autoestima e gerar renda para as mulheres. (Actionaid Brasil, 2010, p. 157). 

 
Diante dessa situação, algumas mulheres, lideranças comunitárias, equipe de 

pastoral, algumas Religiosas, com o apoio da Igreja católica através de Dom José 

Rodrigues 5 , teve uma influência significativa para a constituição da Rede, as 

mulheres se uniram para reivindicar providências em relação a esses 

acontecimentos. Naquele mesmo ano foi realizada uma passeata com cartazes, 

faixas, gritos de ordem, reivindicando justiça. Essa movimentação foi em repúdio à 

violência que estava acontecendo na cidade, esse ato público finalizou com uma 

celebração ecumênica. Além dessa passeata, houve várias reuniões com 

depoimentos e relato da vida dessas mulheres, algumas reuniões contaram com a 

presença de autoridades da cidade, estas se comprometeram a tomar providências 

para resolver o problema da violência contra as mulheres. Sobre isso Muniz (2018) 

nos fala: 

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 passa a planejar e 
desenvolver ações de formações envolvendo as pescadoras artesanais. A 
presença dessa religiosa no movimento serviu para incentivar o processo de 
organização das mulheres em nível da Diocese de Juazeiro e uma primeira 

                                                 
5 Bispo da Diocese de Juazeiro, sua atuação na diocese foi marcada pela defesa dos mais pobres e 
ficou conhecido como o "bispo dos excluídos". Exerceu um papel importante na defesa da população 
atingida pela construção da barragem de Sobradinho, que desabrigou cerca de 70 mil famílias dos 
municípios de Casa Nova, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé e Sobradinho.

 
Teve ainda participação 

ativa na criação das pastorais sociais e do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada – 
IRPAA.  Mais informações disponíveis em: http://www.a12.com/redentoristas/noticias/default.asp , 
acesso em: 10/06/2019. 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrelétrica_de_Sobradinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pilão_Arcado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Remanso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sento_Sé
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ação_pastoral_católica
http://www.a12.com/redentoristas/noticias/default.asp
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iniciativa foi pela realização de uma assembleia regional com a finalidade de 
planejar um trabalho conjunto (p.77).  

 
A partir desse momento, as mulheres começaram a se reunir, o movimento foi 

se estruturando, tomando característica de grupo. Como não tinham sede própria, as 

mulheres se reuniam em uma sala do Sindicato dos Trabalhadores, todas as 

mulheres no primeiro momento eram da zona urbana de Remanso, viram no grupo 

um apoio para relatar a violência que sofriam com seus companheiros. Assim surgiu 

a Rede Mulher, a partir da articulação de grupos, associações e pastorais todas as 

mulheres estavam reunidas na defesa de interesses comuns, que eram ajudar as 

mulheres em situação de violência. Como enfatiza Muniz (2018): 

 

. No final de 1998, no município de Casa Nova, aconteceu a Assembleia 
Regional da Rede de Mulheres dos municípios do Território do Sertão do 
São Francisco e esse foi um espaço de troca de experiência e avaliação do 
trabalho que era feito nos municípios. Nessa assembleia é decidido que 
grupo passaria a chamar Rede de Mulheres e foi criada uma coordenação 
regional, composta por uma representante de cada município, totalizando 
oito mulheres. Além disso, foi tirado o encaminhamento de realizar uma 
assembleia regional por ano e nessa assembleia deve ter representantes de 
todos os municípios para avaliarem o ano anterior e planejarem as ações 
para o ano seguinte (p.77).  

 

Então o grupo atuava através de reuniões para debater temas na área da 

saúde e violência contra a mulher, com o passar do tempo o grupo sentiu a 

necessidade de convidar alguém que ensinasse técnicas para trabalhar a beleza da 

mulher e artesanato, essa seria uma maneira de promover autônima financeira e 

social entre as mulheres. Como salienta Joana: 

 

[...] o que mudou participando dos encontros de economia solidária, dos 

grupos aí de artesanato, das feiras, foi maravilhoso. Você vai aprendendo com 

outras pessoas, com outras mulheres. Você vai aprendendo tudo que você sabe 

hoje, você deve às outras pessoas. E o que de interessante, de bacana é que você 

consegue repassar o que você aprendeu pra outras pessoas. E isso é muito 

gratificante.   
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Foto 01: Mulheres rendeiras na Feira feminista promovida pela Rede mulher em 2018 

       Acervo: Rede Mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algumas mulheres das comunidades rurais, ao perceberem o 

desenvolvimento do grupo, ficaram motivadas por este trabalho e demonstraram 

interesse em participar da Rede. A partir daí, os encontros que antes aconteciam 

apenas na sede em Remanso, se estenderam para as comunidades rurais e outros 

municípios, o movimento foi ganhando força a cada dia e o número de militantes 

também foi e ampliando, atualmente cada município tem uma equipe que articula as 

atividades da Rede e uma vez ao ano acontece a Assembleia Geral da Rede Mulher 

com representação de cada município, para discutir as ações desenvolvidas por 

município, para ter formação política com temas escolhidos pelas militantes e para 

monitorar e avaliar as ações que vem sendo desenvolvidas.  

 

Dessa forma, foi criada a Rede de Mulheres do Território Sertão do São 

Francisco, como forma de organização política, social e econômica das mulheres. 

Atuando nos municípios do território, os encontros acontecem por município de 

forma pontual de acordo com a necessidade das mulheres que fazem parte do 

referido município, hoje a Rede de Mulheres conta com uma coordenação geral, 

composta por coordenadora, secretária e tesoureira.  

 

 



55 

 

 

 

5.2 Perfil das mulheres envolvidas na Rede 

 

Após aplicação de questionário foi possível, perceber um pouco do perfil das 

mulheres que compõem a Rede, obtivemos informações como faixa etária, cor, 

religião, estado civil, situação profissional, grau de escolaridade, dentre outras. Essa 

aplicação foi feita em um encontro de avaliação das atividades da Rede, no final do 

ano de 2018, nesse encontro se fez presente as representantes da Rede no 

Território Sertão do São Francisco, o encontro aconteceu no município de Uauá. 

 

Gráfico 01: Faixa etária das mulheres que compõem a Rede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A faixa etária das mulheres da Rede está distribuída de maneira bastante 

uniforme, com mulheres jovens e de meia-idade, em média de 20 a 50 anos de 

idades. Foi constatado também, que a maioria das mulheres que militam na Rede 

são casadas. Antes isso era tipo como empecilho para as mesmas participarem dos 

intercâmbios e formações, hoje, elas atuam ate mesmo dentro de casa, 

sensibilizando seus companheiros para as questões de igualdade de direito entre os 

gêneros.  
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         Gráfico 02: Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez por ano todos os municípios se reúnem em uma assembleia 

territorial, o município é escolhido de acordo com as vulnerabilidades locais, o 

objetivo é fortalecer o grupo de mulheres daquele município, na assembleia cada 

município relata as ações feitas por ano, tem formação política com tema geral 

escolhido pela coordenação geral, em seguida, fazem o planejamento das ações 

futuras como intercâmbios, formações, dentre outros.  

 

Foto 02: Assembleia Geral da Rede Mulher, 2018. 

Acervo: Rede Mulher 
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No início, muitas mulheres encontravam alguns desafios para participar da 

rede, um deles é a quantidade de filhos, pois muitas vezes, seus companheiros 

colocavam essa situação como empecilhos para que as mulheres não participassem 

da rede, muitos maridos se negam a cuidar dos filhos para que as mulheres possam 

participar de uma formação e/ou fazer viagens de intercâmbios para trocar 

experiências com outras mulheres, então como na maioria das vezes não tinham 

com quem deixar os filhos, as militantes acabavam deixando de participar dos 

encontros. Tornando-se submissa as vontades de seus maridos, que é ter uma 

esposa submissa que se dedique simplesmente aos filhos e ao lar.   

            

  Gráfico 03: Quantidade de filhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também fizemos um levantamento de dados para perceber a situação 

educacional das mulheres inseridas na Rede, buscando assim perceber o grau de 

instrução das militantes, tendo em vista que a atuação na Rede tem fomentado cada 

vez mais o interesse na formação continuada das mulheres e busca por um 

conhecimento sistematizado. Vejamos o gráfico:  
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Gráfico 04: Escolaridade das militantes da Rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro fator relevante para destacar é a denominação de cor das mulheres, a 

maioria se declara da cor preta, seguida de parda e depois branca. Esse fator se 

torna relevante nas formações que ocorrem na Rede, pois muitas delas são 

fomentadas a igualdade de gênero, raça e etnia.  

 

Gráfico 05: Cor das participantes 
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A religião predominante na Rede é a Católica, em segundo lugar, a 

Evangélica, e em terceiro lugar a Espírita. Mesmo diante dessa informação, é 

importante destacar que mesmo a religião católica sendo predominante entre as 

militantes, durante os encontros sempre há um respeito entre as diversas crenças, 

seja das militantes ou de convidadas/os.  

 

Gráfico 06: Religião das participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra particularidade interessante que afirma a identidade das militantes da 

Rede são as manifestações culturais, durante os encontros sempre há um momento 

reservado para que as militantes possam expressar a cultura da sua região, pois 

esta deve ser fortalecida para manter a tradição.  

 
Foto 03: Roda de São Gonçalo 

          Acervo: Rede Mulher 
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Atualmente a Rede de Mulheres tem a parceria não apenas de lideranças 

comunitárias e pastorais, mas de organizações não governamentais (ONG’s) e 

entidades políticas como o IRPAA, SASOP, CAR, FIDA, que de forma direta ou 

indiretamente acompanham as mulheres através de Ater, essa assessoria se faz 

importante para melhorar a qualidade do trabalho desenvolvido pelas mulheres que 

militam na Rede. A assessoria é de acordo com as particularidades, pois temos na 

Rede um público diverso, como artesãs, pescadoras, agricultoras familiares, o 

objetivo da assessoria não é apenas para o desenvolvimento da produção, mas para 

a formação política das militantes.  

 

Foto 04: Feira feminista da Rede mulher, organizada com o apoio das entidades parceiras, 2018 
Acervo: Rede Mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas mulheres se envolveram com a Rede buscando consolo diante da 

violência e vulnerabilidades sofridas, na maioria das vezes em casa com seus 

companheiros, porém o engajamento destas na Rede tem proporcionado autonomia 

política, social e econômica para estas mulheres, que antes viviam em casa em 

situação de violência, abandono, agora se tornaram protagonistas de suas histórias 

a partir de formações politicas que discutem empoderamento e sua atuação em 

grupos produtivos, permitindo que sejam responsáveis pelas despesas da casa.  
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Foto 05: Formação política, mulheres discutindo seus direitos, narrando suas trajetórias de vida, 2018.  
Acervo: Rede Mulher 

 

A participação na Rede Mulher pode ser uma forma de empoderamento para 

a maioria das mulheres, contrapondo-se ao machismo que as oprimia, pois ter 

autonomia financeira é ter mais chance de fazer suas próprias escolhas. Nos 

encontros da Rede muitas militantes fazem análise de suas vidas antes e depois da 

atuação na Rede, como este é um espaço de empoderamento, mas também de 

autonomia, isso ficou evidente em cada fala que escutamos nos encontros, durante 

o desenvolvimento da pesquisa.  

 

Corroborando nossa proposição, tivemos como subsídio algumas entrevistas 

feitas pela pesquisadora Muniz (2018) em seu trabalho de dissertação, que 

complementam as nossas discussões:  

 

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 

organizadas enquanto Rede também estão organizadas 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 
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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)6. 

 

Vejamos também a fala de Maria sobre a contribuição da Rede em sua vida: 

A Rede contribui, assim, na parte das formações… E não só “pra” mim, como 

“pras” outras companheiras… É… Participando, levando aos intercâmbios… É… 

Trazendo as formações, mesmo, “pra” o município. Isso não é só “pra” minha vida, 

como a gente pensa no trabalho coletivo. Não só pra minha vida, como “pra” o 

município, “pras” comunidades rurais e as urbanas [...]. 

Vejamos a fala de Luisa, sobre a contribuição da Rede em sua vida: 

Ela me fez ser outra mulher, contribuiu com muitos aprendizados em minha 

vida. 

Ao serem questionadas sobre a contribuição da Rede em sua vida, foi 

possível perceber que muitas mulheres adquiriram uma consciência coletiva, como 

ressalta Sara: 

 

Ampliou o conhecimento, apontou caminhos, encorajou para lutar cada vez 

mais e melhor por vida digna de todas as mulheres não apenas a minha.  

 

Muitas são as falas de contribuição da Rede Mulher na vida das militantes, As 

mulheres afirmam que a Rede mulher é uma oportunidade de mudar de vida, de tirar 

a venda dos olhos que antes provocavam apatia em algumas situações do cotidiano 

como o machismo escancarado que existe na sociedade, mas que invisibilizamos 

até mesmo os casos de violência sofrida pelas mulheres, como veremos algumas 

falas. Ana comenta:  

 

                                                 
6
 Entrevista cedida a Muniz (2018) no trabalho intitulado: Igualdade de gênero e políticas públicas 

para mulheres: a experiência da rede de mulheres de Remanso - Ba 
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Com certeza, a mulher que eu era antes de conhecer, de entrar na Rede, de 

conhecer as ações da Rede não é a mesma de agora, “né”. Antes eu não tinha essa 

visão das lutas das mulheres. E, a partir do momento que eu conheci a Rede e 

conheci muitas mulheres que estão na Rede desde a sua formação, há 15 anos 

atrás, eu comecei a conhecer e também trazer “pra” mim como compromisso as 

lutas. As lutas das conquistas de direitos. Então, entrar na Rede modificou 

totalmente a minha vida. Hoje eu consigo entender com mais facilidade, mais 

tranquilidade, mais flexibilidade as diferentes formas, diferentes conquistas e, 

principalmente, as diferentes dificuldades que cada mulher enfrenta e, que, às vezes, 

quem “tá” de fora, quem “tá” longe não entende e só faz julgar. E quando você “tá” 

na Rede compartilhando e vivenciando isso, o seu olhar é diferenciado. 

 

Ao logo das entrevistas percebemos como as histórias se cruzam, se 

entrelaçam, e participar da Rede para muitas mulheres é uma oportunidade de 

denunciar ou desnaturalizar uma situação de violência, para seguir em frente mesmo 

em meio a tantos desafios. Paula afirma isso, quando diz: 

 

Após a minha entrada na Rede, mudou bastante coisas. Muitas coisas. 

Apesar de eu ter entrado na Rede, ter saído por conta de ter conhecido uma pessoa, 

ter um relacionamento com ele, abusivo, de agressão física, proibição… Eu passei 

10 anos, praticamente, 10 anos convivendo com ele… Mas uns cinco anos sem 

participar dos movimentos da Rede, mais ou menos, porque ele não deixava, ele 

empatava. E através do conhecimento que eu adquiri na Rede, do apoio que eu tive, 

aí eu voltei a estudar. Aí depois que eu voltei a estudar foi que eu vim tomar os 

passos seguintes. Resolvi me separar dele, deixar ele. E na Rede eu recebi o 

apoio… “pra”… o apoio e o conhecimento das leis, de tudo e que eu tinha que seguir 

em frente, denunciar ele sobre as agressões. E foi tudo isso que eu aprendi na Rede. 

Tudo isso que me fez mudar e melhorar. 

A Rede contribui na minha vida na forma de [...] na forma de educar, de 

empoderar, na questão financeira, no beneficiamento, na produção, na questão de 

formação, informação em geral… E sem contar que na Rede a gente faz amizades, 

conhece pessoas novas… E a gente vê que o meu problema não é só meu. Ele é 



64 

 

 

 

nosso. E que a luta não é só minha, ela é nossa. Somos várias. E o que eu passei, o 

que eu passo, sempre tem alguém passando pior ou igual a mim. 

As mulheres entrevistas também relatam alguns desafios encontrados para 

participar da Rede, vejamos algumas falas:  

Acordar as mulheres para ser participantes no dia a dia na luta organizada,  

continuar atenta a situação da minha própria vida, ser sensível a vida da outra 

pessoa, outra mulher para não correr o risco de também de pisar nas outras 

mulheres. Caminhar lado a lado. Lutar por dignidade sempre. Mesmo porque na 

minha família têm vários exemplos de violência contra mulheres (Sara). 

 

Existem muitos desafios, sim, “pra” participar da Rede. Porque, primeiro, a 

Rede, ela não é uma entidade com fins lucrativos. Ela não é uma entidade que tem 

recurso “pra” se manter. Então, mesmo as entidades apoiando, apoiando algumas 

ações, feitas, realizadas pela Rede de Mulheres, pelas mulheres que estão na Rede, 

nunca você vai ter prioridade se você não colocar como prioridade. Então, “pra” você 

participar, você tem que dar prioridade e, às vezes, até ir “pro” enfrentamento de 

dizer o porquê que é mais importante você ir participar das ações da Rede, do que 

participar de outra atividade. Então, se elas existem, “né”? Mas a cada dia a gente 

com a participação consegue superar estes desafios (Ana).  

 

Esse contexto nos mostra a importância da Rede na vida das mulheres, pois 

através de formações politicas, intercâmbio e visitas a experiências exitosas temos 

conseguido fomentar o processo de empoderamento e autonomia dessas mulheres 

e sensibilizá-las para uma vida social mais politizada, e consciente de seus direitos, 

as mulheres almejam formação, não para se contrapor aos homens, mas para  ter 

voz nos espaços organizativos, e serem representadas , como nos diz Marta: 

Na minha opinião a formação tem que ser integrada, trabalhar os vários 

aspectos da vida, a formação política não é diferente. Os grupos de beneficiamento 

no meu entendimento favorecem a autonomia, se também são trabalhados os 

aspectos políticos organizativos. Porque as mulheres podem empoderar-se 

economicamente e continuar as suas vozes silenciadas. Só os homens lhe 

representando. 
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Afirmando isso, também temos a fala de Clara, sobre a contribuição da rede 

em sua vida: 

 

A Rede contribui na minha vida de toda a forma possível. Nessa questão de 

formação, de… também essa questão de renda, mas, acima de tudo, essa questão 

mesmo de… se auto avaliar mesmo como mulher, “né”? Então, às vezes a gente 

não tem esse conhecimento de como a gente é mulher, de pensar como mulher, 

então, de entender a outra mulher. 

Diante de tantas falas percebemos que participar da Rede é sinônimo de 

companheirismo, é ter com quem contar, as mulheres sentem o apoio umas das 

outras, entre nós militantes existe o acolhimento antes de tudo e não o julgamento, 

não os questionamentos, os talvez. Ser militante da Rede Mulher é compreender 

que estamos interligadas, ou como se diz: Ninguém solta a mão de ninguém! 

 

5.3 A participação nos grupos de beneficiamento como estratégia de 

empoderamento e autonomia  

 

A Rede tem sido uma surpresa muito boa, porque é uma organização de 

mulheres com capilaridade, essas mulheres se mantem sem nenhum recurso, se 

organizam de maneira informal, elas têm uma frequência de visitas nas 

comunidades, elas visitam, trazem uma temática, são solidárias entre elas, 

fortalecem, elas mantêm 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 dentro da SDR7). 

 

Para as Mulheres da Rede principalmente as que vivem no campo durante 

muito tempo viveram de forma silenciada, tinham que aceitar uma condição 

submissa da mulher em relação ao homem. Para muitas dessas mulheres, conhecer 

a Rede foi libertador, como salienta Sara:  

                                                 
7
 Entrevista cedida a Muniz (2018) no trabalho intitulado: Igualdade de gênero e políticas públicas 

para mulheres: a experiência da rede de mulheres de Remanso - Ba 
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Participar da rede abriu meus horizontes. Antes fui orientada a estar a serviço 

do homem. Casar está amparada por um homem. “não por meus pais”, mas, era o 

que se ouvia e se via.  

Muitas mulheres estavam acostumadas com sua condição de esposa, mãe e 

dona de casa, nada mais era importante e merecia sua atenção, eis que a inserção 

na Rede abriu um leque de possibilidades para muitas mulheres que já não tinham 

perspectivas de uma vida diferente da qual levava. Isso fica presente na fala de 

algumas mulheres, vejamos a fala de Luisa: 

 
Eu concluí o ensino médio, agora a partir da Rede eu penso em continuar 

estudando... Para mim, ter um aprendizado melhor... pois a gente não aprende tudo 

só no ensino médio, gostaria de estudar mais, e agora vou continuar estudando, vou 

fazer a faculdade de pedagogia, para ter um aprendizado melhor.  

 

Essa realidade perdurou durante muito tempo na vida das mulheres, seu 

estado civil muitas vezes determinou suas relações e situação profissional. Hoje 

felizmente a situação começou a mudar, muitas das militantes da Rede a partir de 

sua inserção nos grupos de beneficiamento, hoje pode contribuir e muitas vezes ser 

responsável direta pela renda familiar.  

 

Gráfico 07: Situação profissional 
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Algumas mulheres têm cada vez mais adentrado no meio acadêmico 

alcançando uma maior equidade de gênero nos espaços de poder, no trabalho, nos 

salários. Observamos que a partir das formações políticas a Rede Mulher se busca 

instigar as militantes para serem protagonistas nesses espaços, mesmo diante de 

tantos desafios.  

 

 Para muitas famílias, uma forma de fazer com que as comunidades se organizem e 

a região passe a ser um espaço moderno e de tecnologias é se organizando a partir 

do associativismo e cooperativismo. A partir da análise de dados constatamos que 

vem se ampliando a participação das mulheres da Rede na diretoria das 

associações, como mostra figura abaixo: 

 

 Gráfico 08: A participação das mulheres em associações 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste aspecto, há duas realidades diferentes para se atentar no nosso recorte. 

Uma é o grupo Tumásia de Casa Nova que trabalha com o beneficiamento de 

Mandioca e a outra é a AAPSSE em Sento Sé, que trabalha com Mel. Nas duas 

experiências têm a atuação de mulheres que militam na Rede.  

 

Vejamos um pouco a fala de Maria sobre a experiência no grupo Tumásia: 

O nosso grupo de beneficiamento começou a partir do resgate de uma cultura 

de família. Era uma tia, inclusive o nome dela era Tumásia, foi uma antecessora que 

não a conheci, mas que eu acredito muito na herança de família, dos dons de família. 
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E eu herdei esse dom. Que me sinto realizada produzindo esses biscoitos que tia 

Tumásia fazia. E, através da Rede, descobriram essa produção, essa forma de 

beneficiar os derivados da mandioca. E eu fui também disseminando nos outros 

grupos. Criamos um grupo em Casa Nova e através do grupo de Casa Nova, fomos 

disseminando em outros grupos, nas associações. Tanto no município de Casa 

Nova, como em outros municípios. “Pra” “tá”, “pra” que as mulheres, além das 

formações que já tinha, tivessem essa forma de gerar renda. Era um jeito diferente 

de gerar renda. Então, foi uma partilha, uma troca de experiência muito válida, onde 

os municípios beneficiam os derivados da mandioca, vendem, acessam as políticas 

públicas, vendem, entregam “pra” alimentação escolar. E foi a partir do 

conhecimento da pessoa Beatriz enquanto Rede que teve a coragem de “tá” 

partilhando essa experiência com outros grupos, com outras mulheres. 

 

Foto 06: Produtos do grupo de beneficiamento de mandioca, 2018.  
Acervo: Rede Mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como foi possível observar, a Rede se propõe o papel de impulsionar os 

grupos produtivos, mas também de buscar autonomia para que estes se organizem 

e caminhem sem a interferência total de entidades.  
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Em relação à AAPSSE:  

 
O início das atividades, com um grupo pequeno e algumas colmeias e 

ferramentas, aconteceu em 1998. Os recursos obtidos com a venda das primeiras 

colheitas de mel foram reinvestidos na própria atividade – aquisição de macacões, 

máscaras e outros equipamentos importantes – e foi iniciada a construção da casa 

de mel. Em 1999, uma doação da Paróquia permitiu comprar mais colmeias, que 

eram “emprestadas” aos membros do grupo e estes, com os recursos obtidos na 

venda do mel, devolviam um valor ao “caixa comum”, fazendo assim com que mais 

pessoas pudessem iniciar a atividade (ANA, 2019).  

 

Confirmando essas informações temos a fala de Sara:  

 

No início o interesse era envolver as mulheres e fazer com que os 

conhecimentos de cada uma fossem compartilhados, primeiro beneficiar umas as 

outras dentro do próprio grupo. Depois isso gerou o interesse de se garantir renda 

mesmo que fosse pequena... Aí a coisa muda de figura: melhorar a renda familiar. 

Como na época eu já tinha de certa forma um emprego, o interesse era ajudar ao 

grupo e organizar para essa geração de renda. Mudou... abriu um novo horizonte, 

formação, capacitação, troca de experiência, articulação. O interesse das mulheres 

aumentou a autoestima subiu. Avançou a caminhada. Hoje estou participando do 

grupo de beneficiamento. Continua a luta para conseguir regularizar dentro das 

normas adequadas, melhoramento dos produtos por comercialização. Enfim, mulher 

capaz de transformar tudo aquilo que se propõe.  

 

A análise de dados também indica que assim como a autoestima das 

mulheres subiu, o principal interesse delas em participar da Rede é a importância  

das discussões políticas que acontecem. 
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Gráfico 09: Interesse em participar da Rede Mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os grupos produtivos desempenham um importante papel na vida das 

mulheres, não apenas econômico, mas de organização política dos grupos, como 

afirma Marta: 

 

A discussão econômica precisa ser articulada com a política organizativa. 

Com isso não podemos desvalorizar o efeito causado pelo trabalho nos grupos de 

beneficiamento. O encontro com as outras mulheres, aprender a lidar com dinheiro 

que na maioria das vezes era especificidade dos homens, lidar com a 

comercialização, com projetos. São muitos aprendizados e crescimento pessoal e 

comunitário. O que é importante é que a autonomia financeira seja direcionada 

também para a participação nos debates das questões que envolvem ao território e 

as questões políticas em equidade com os companheiros. 

 
A assessoria prestada aos grupos produtivos da Rede busca se colocar de 

forma igual, visando garantir que todos os grupos de beneficiamento tenham uma 

oportunidade de entrar no mercado de trabalho e comercializar seus produtos. 

Nesses grupos são comercializados os seguintes produtos: artesanatos, biscoitos, 

queijos, mel, doces, bolos, comidas típicas, dentre outros, as mulheres também 

trabalham com criação de galinhas e bode, hortaliças, pesca, além da plantação de 

feijão, milho e etc. Sempre no inicio do ano, a Rede realiza um encontro de 
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formação e organização do plano de ação das atividades que serão desenvolvidas 

ao longo do ano, como as feiras feministas, onde as mulheres distribuídas em 

grupos comercializam produtos da agricultura familiar, apicultura, artesanato, dentre 

outros, a compra desses produtos muitas vezes acontecem entre os grupos da Rede.  

 

O objetivo da Rede, com esse trabalho, é integrar as ações de sensibilização 

e geração de renda em uma única proposta, onde os grupos acompanhados possam, 

ao mesmo tempo em que são politizados, encontrar alternativas concretas de renda 

familiar. (ACTIONAID BRASIL, 2010, p.161).  

 

Enquanto Rede se busca fazer com que as mulheres se organizem 

politicamente e tenham autonomia, no sentido de romper com o domínio do 

machismo e do patriarcado que encontram principalmente dentro de casa.  Cada 

vez mais o movimento de mulheres do campo tem promovido um excelente debate e 

despertar para autonomia da agricultora ou camponesa, fortalecendo as 

organizações femininas do campo, permitindo mais visibilidade, voz e respeito para 

as mulheres.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluir uma etapa, qual seja, acompanhar e compreender o 

desenvolvimento da organização das mulheres em Rede, a partir da Rede Mulher do 

Território Sertão do São Francisco,  ponderamos como foi instigante dialogar sobre 

o impacto da Rede na vida social, política e econômica das mulheres que a 

compõem, e em particular o impacto na vida dessas mulheres no que diz respeito à 

suas percepções sobre as relações de gênero existente nas comunidades 

pesquisadas. As relações existentes e as que podem vir a se estabelecer, ou seja, 

concluímos que há uma contribuição da Rede também para que estas mulheres, à 

medida que alcancem autonomia, percebam-se mais empoderadas e tornando-se 

protagonistas no seu espaço.  

 

Foi possível perceber na trajetória de lutas das mulheres que se organizam 

desde a década de 80 até os dias atuais, um objetivo em comum num autêntico “rio 

da vida”. Para além da assessoria técnica em si, a Rede tem sido um espaço de 

mobilização política, social e econômica para as mulheres, contribuindo no processo 

de organização das mesmas, enfatizando a luta por igualdade de direitos entre os 

gêneros, a autonomia e empoderamento feminino.  

 

Essa pesquisa - ação buscou refletir com criticidade a questão do 

empoderamento da mulher a partir da sua organização, fomentando a sua 

capacidade de ser autônoma mesmo diante de uma conjuntura tão perversa que 

oprime e exclui a mulher . Lutamos por equidade, respeito e valorização a que temos 

direito.  

 

Também foi possível refletir sobre a importância de políticas públicas voltadas 

para as mulheres, permitindo que as mesmas sejam protagonistas. A organização 

das mulheres em Rede envolve não apenas a mulher de forma individual, mas todos 

e principalmente todas que a cercam, mudando de forma significativa a sua vida.  
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Foi um desafio atuar neste trabalho enquanto pesquisadora e militante da 

Rede Mulher, tendo os trabalhos iniciados em 2016 enquanto assessora de ATER e 

militante, cada formação, encontro e mobilização contribuía para que aflorasse em 

mim o desejo de atuar enquanto pesquisadora neste espaço de organização das 

mulheres, e poder discutir mais ainda as questões relacionadas à equidade de 

gênero, empoderamento e autonomia feminina.  

 

Foi de suma importância para a pesquisadora, dialogar sobre o impacto da 

Rede na vida social, política e econômica das mulheres que militam na Rede, bem 

como refletir sobre as questões relacionadas à relação de gênero existente nas 

comunidades pesquisadas, e perceber o impacto que isso causa na vida dessas 

mulheres. A Rede tem contribuído para que as mulheres alcancem autonomia e se 

tornem empoderadas, tornando-se protagonistas das suas vidas e atuem em 

espaços considerados de poder.  

 
 Diante disso, podemos ressaltar nossa gratificação em poder alcançar o 

objetivo geral dessa pesquisa, que foi: refletir sobre a atuação das mulheres que se 

organizam em Rede nos municípios de Casa Nova e Sento Sé, perceber a 

importância dos grupos de beneficiamento e como este contribui na vida dessas 

mulheres.  

 

Conseguimos também alcançar os objetivos específicos propostos por esta 

pesquisa, refletindo sobre o processo de constituição da Rede Mulher no Território 

Sertão do São Francisco/BA, promovendo processos de reflexão sobre equidade de 

gênero, empoderamento e feminismo; Analisando a participação das mulheres nos 

grupos de beneficiamentos e o que acreditamos ser de grande relevância para a 

Rede Mulher: a Elaboração de um Ebook que dê visibilidade a Rede Mulher do 

Território Sertão do São Francisco/BA, seus desafios e possibilidades de uma 

sociedade mais justa com equidade de gênero e a militância política de mulheres 

que buscam autonomia e empoderamento. Este material vem narrar a trajetória de 

luta da Rede Mulher, buscando inspirar outras companheiras que precisam de apoio, 

acolhimento e oportunidade de serem ouvidas, pois muitas vezes nos encontros da 

Rede, as mulheres não enfocam a elaboração de uma narrativa sistematizado a 
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partir das formações, buscando antes ser ouvidas e acolhidas. Pode-se concluir, 

porém, que a história de uma é e pode ser a história de muitas, constituindo-se num 

autêntico “rio da vida”. 

Diante disso, esta pesquisa-ação nos possibilitou refletir sobre as conquistas 

do trabalho desenvolvido em Rede, mas também os desafios que é ser mulher em 

uma sociedade tão machista que conserva ainda valores patriarcais. A 

desnaturalização das relações de gênero foi fundamental para a mudança social na 

vida das mulheres e a mobilização feminina se faz necessária para romper com a 

lógica machista que enxerga a mulher como “sexo frágil”.  

A partir desta experiência, constatamos a importância de implementação de 

mais políticas públicas com foco nas Mulheres, visibilizando e potencializando seus 

trabalhos, para que assim, lhe sejam permitidas não só florescer, mas frutificar, 

enraizar-se e ramificar-se tendo mas oportunidades para explorar a suas 

potencialidades e  capacidade intelectual e profissional, individual e coletiva.  
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CÂMARA INTERDISCIPLINAR TEMÁTICA I – DESENVOLVIMENTO & 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

DISCENTE: JOILMA SANDRI JESUS DE SOUZA LOPES 
 

APÊNDICE – A  

 
 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA 

 
a) Como foi sua entrada na Rede Mulher? 

b) Desde quando está na Rede? Mudou alguma coisa na sua vida após sua 

entrada na Rede? Se sim, o quê? 

c) De que forma a Rede contribui na sua vida? 

d) De que forma você consegue conciliar sua rotina na Rede e na vida 

pessoal? 

e) A pessoa que você é hoje é diferente da pessoa que você era antes de 

entrar na Rede? Por quê? 

f) Você considera importante a participação na Rede Mulher? 

g) Quais são os desafios para participar da Rede? Eles existem? 

      8.O que mudou em sua vida ao participar dos grupos de beneficiamento? 

9. Sua participação na Rede influenciou de algumas forma no seu processo 

educacional? 

10. O é ser mulher para você ? 
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CÂMARA INTERDISCIPLINAR TEMÁTICA I – DESENVOLVIMENTO & 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

DISCENTE: JOILMA SANDRI JESUS DE SOUZA LOPES 
 

APÊNDICE – B 

 
ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO FECHADO 

 
1.NOME* ___________________________________________ 

 

2.ANO DE NASCIMENTO *____________________ 

Somente quatro números. Exemplo: 1965, 1979, 1990 

 

3.EMAIL *_________________________________________ 

Ex: jose@uefs.br 

 

4.TELEFONE _____________________________________ 

DDD e número. Ex: (21) 2171-9635 

5.QUAL A SUA COR OU RAÇA? * 

(Feito a partir das categorias adotadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) 

    (   )Parda  (  )Preta (   )Branca (   )Indígena (   )Amarela  

 

6.SEXO * (  ) F      (   )M 

 

7.SITUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL * 

           

   (   )Ativa/Ativo  (  )Estudante (  )Aposentada/Aposentado  

 

8.CIDADE ONDE NASCEU *______________________ 

9.CIDADE(S) ONDE MORA. Se possível, informar também o estado. Por exemplo: Sobral - 

CE. 

________________________________ 

 

10. ESTADO CIVIL * 

(   ) Solteira (  )Casada (  )Separada (  )Divorciada (  )União    Estável  

mailto:jose@uefs.br
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(  ) Viúva  

 

11.VOCÊ MORA NO CAMPO OU NA CIDADE? * 

(  )Campo  (  ) Cidade  

 

12.TEM FILHOS? * 

(  )Não  (  )Sim, 1  (  )Sim, 2  (  )Sim, 3  (  )Sim, 4 ou mais  

 

13.QUAL SUA ESCOLARIDADE? * 

Podem ser escritas mais de uma. 

(  )Não se aplica     (  )Não alfabetizada (  )1º grau/Ensino Fund. incompleto   (  )1º 

grau/Ensino Fund. completo (  )2º grau/Ensino M. incompleto  (   )2º grau/Ensino M. 

completo  (   )Superior incompleto  (   )Superior completo (  )Pós-graduação 

incompleta  (   )Pós-graduação completa  (   )Não se lembra  

 

14.NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO(A) COMPANHEIRO(A) (SE TIVER) *Podem ser escritas 

mais de uma 

(  )Não se aplica     (  )Não alfabetizada (  )1º grau/Ensino Fund. incompleto   (  )1º 

grau/Ensino  Fund. completo (  )2º grau/Ensino M. incompleto  (   )2º grau/Ensino M. 

completo (   )Superior incompleto  (   )Superior completo  (  )Pós-graduação 

incompleta  (   )Pós-graduação completa                      (   )Não se lembra  

 

15.SUA OCUPAÇÃO/PROFISSÃO (OPCIONAL) * 

Podem ser escritas mais de uma.___________________________ 

16. OCUPAÇÃO PROFISSIONAL DO (A) COMPANHEIRO(A) SE TIVER 

__________________________________________  

 

17.EM MÉDIA, QUAL A RENDA DE SUA FAMÍLIA * 

 (   )Menos de um salário mínimo (   )01 salário mínimo    

  (  )Entre 01 e 02 salários mínimos (  )Entre 02 e 03 salários mínimos (  )Entre 03 e 04 

salários  mínimos (  )Entre 05 e 06 salários mínimos(  )De 06 a 10 salários mínimos 

(  )Mais de 10 salários mínimos  (  ) Não se lembra   (  ) Não se aplica  

 

18.O QUE VOCÊ GOSTAVA DE FAZER NO SEU TEMPO LIVRE ? * 

(  )Sair com os amigos   (  )Ir à igreja (  )Ouvir música  (  )Ir ao teatro   (  )Sair pra 

dançar (  )Praticar esportes (  ) Usar as redes sociais  (  ) Outro 

19.HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ PARTICIPA DA REDE MULHER * 

(  )1 a 3 anos   (  )4 a 6 anos   (  )6 a oito anos  (  )10 anos ou mais  

 

20.VOCÊ PARTICIPA DE OUTROS MOVIMENTOS SOCIAIS ALÉM DA REDE MULHER * 

 (  ) Sim   (  )Não   (  )Outro________________________  

 

21POR QUE VOCÊ PARTICIPA DA REDE MULHER? * 

(  )Para sair de casa um pouco (  )Por que fui convidada por uma amiga    (  )Porque 

gosto das discussões (  )Por causa dos intercâmbios  (  ) 

Outro____________________________ 
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22.OBSERVAÇÕES OU COMENTÁRIOS SOBRE SUAS EXPERIÊNCIAS NO TRABALHO - 

(OPCIONAL) * 

____________________________________ 

23. QUAL A SUA RELIGIÃO? * 

(  )Católica   (  )Candomblé   (  )Espírita  (  )Evangélica (  )Ateu (  ) Agnóstico  

(   )Nenhuma   (  )Outra 

 

24. ATUALMENTE VOCÊ PARTICIPA DE ATIVIDADES RELIGIOSAS? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Nunca          Regularmente 

 
25. ATUALMENTE, QUANDO PARTICIPA DE ATIVIDADES RELIGIOSAS, A PRINCIPAL É: 
* 
(  )Católica   (  )Candomblé   (  )Espírita  (  )Evangélica (  )Ateu (  ) Agnóstico  

(   )Nenhuma   (  )Outra 

 

OBSERVAÇÕES OU COMENTÁRIOS SOBRE SUAS EXPERIÊNCIAS RELIGIOSAS - 

(OPCIONAL)  

LAZER - ATUALMENTE VOCÊ ASSISTE TV * 

(   ) Sim  Não (  ) 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Nunca          Regularmente 
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APÊNDICE – C 

 
FOTOS 

Figura 01 – Encontro de formação em Casa Nova 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018 
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Figura 02 – Encontro de Formação em Sento Sé 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018 
Figura 03 – Assembleia Territorial em Pilão Arcado 
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Fonte: Arquivo pessoal, 2018 
 
Figura 04 – Feira Feminista em Pilão Arcado 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018 
Figura 05 – Feira Feminista em Pilão Arcado 
 


