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Somos mulheres! Feministas, amazônidas, guerreiras da

floresta, das águas, das cidades, dos campos, quilombos e

aldeias.

Somos mulheres que sonham, criam, realizam, inspiram, se

reinventam e  todos os dias conjugam o verbo

esperançar.   Somos plural e somos únicas: indígenas,

negras, brancas, quilombolas, caboclas, afro-indígenas,

coloridas, trans, bi, cis, com deficiências e desafios

tantos. No entanto, sempre com a garra que o calor

amazônico nos forjou desde o ventre de nossas mães.

Somos brazis, brasileiras de tantas origens, de tantos

cantos, encantos, sabores, sotaques, cheiros e cores.  

Como gameleiras, árvores seculares e frondosas da

nossa Amazônia, somos guardiãs da vida, da floresta, do

nosso povo e do nosso país. Acreditamos na força que vem

da raiz, na nossa ancestralidade. Somos amazônidas de

sorriso sincero e farto, somos encantadas, coloridas

pelo  por do sol nos nossos rios, barrancos e igarapés. 



Somos força potente da vida, somos natureza, cada

semente, uma floresta. E esse sentimento de

pertencimento e territorialidade é o que nos faz únicas.

Sim, somos poderosas como as águas dos rios e igarapés

que juntas sempre chegam ao mar. Somos imãs de boas

energias e irmãs com o brilho das estrelas no olhar.

Temos a leveza da brisa na alma, o canto suave das

manhãs e a força do vento nos braços, no balanço, nos

embates, rebojo, banzeiro e mormaço. Somos sol, lua e

estrela. Somos cunhatãs, curumins, malês...  dançando no

terreiro. Curandeiras, mestras e tecelãs que desatam

nós e tecem a teia da vida, conectadas pelo ventre

sagrado, acolhendo, fortalecendo e conjugando o verbo

amar.

Filhas do ventre da terra somos fortes, mulheres de

ternura e de garra. 

Somos guerreiras amazônidas, de luta, de causas, com

nossas bandeiras em defesa das nossas florestas, dos

povos que nela habitam, dos direitos humanos, de toda a

humanidade



Lutamos  pela igualdade, pela liberdade, pela justiça e

equidade social. Queremos celebrar a vida e o livre ser e

pensar. Em ciranda, de mãos dadas, cantar e dançar

iluminadas pelo luar. 

Nossa resistência e protagonismo são fundamentais

nesses tempos de ventos fortes. Estamos acima de

qualquer sigla partidária, somos de vários credos

religiosos, de todas as vertentes profissionais, Somos

IMA, somos UMA, somos muitas, somos mama! E por sermos

assim, queremos convidar você para somar nessa força

que nos impulsiona, que nos faz sonhar, acreditar,

esperançar nesse mulherio,  mulher–rio, mulher –

pororoca, mulher - mar!

Sejam todas bem vindas ao nosso universo feminista da

Amazônia! 

INSTITUTO MULHERES DA AMAZÔNIA - IMA

MOVIMENTO ARTICULADO DE MULHERES DA AMAZÔNIA – MAMA



Em tempos sombrios, sonho alimentado pela esperança

de uma Amazônia saudável, com respeito à dignidade dos

povos originários e das comunidades tradicionais que

nela habitam, pela esperança de um Brasil livre,

democrático, justo e soberano.

Tudo começou com um sonho! O sonho das mulheres

amazônidas em se reencontrarem,  em se rearticularem,

fortalecendo seu protagonismo, ecoando suas vozes,

visibilizando suas realidades específicas, suas

identidades, suas demandas e suas lutas. 

Foi com essa garra e resiliência, ancoradas no Instituto

Mulheres da Amazônia, um dos legados do MAMA -

Movimento Articulado de Mulheres Amazônidas, que

encontramos a parceria fecunda dos nossos apoiadores

que entenderam a necessidade dessa estratégia de luta

que ora relatamos nesse documento em que registramos

a memória da nossa experiência em educação popular

feminista.



O Instituto Mulheres da Amazônia – IMA, com sede em Rio

Branco, Estado do Acre,  foi contemplado pela linha de

ação do Programa de Pesquisa do Projeto GRRIPP - Gender

Responsive Resilience and Intersectionality in Policy

and Practice (Grupo de Pesquisa de Gestão de Territórios

e Gênero na América Latina e no Caribe) da Universidade

de Londres, numa parceria firmada com o CIAC - Centro

de Investigación de La Aarquitectura y la Ciudad, da

Pontíficia Universidad Católica Del Perú que abriga o

referido projeto na América Latina. 

A Cooperação Técnica teve como objetivo fortalecer a

luta das mulheres, em toda sua pluralidade e

diversidade étnica racial em defesa dos seus corpos e

territórios pelo fim da violência praticada contra

mulheres e meninas na região, estabelecendo um

processo de formação em Advocacy em Gênero, Raça e

Etnia para gestão das Políticas Públicas na Amazônia,

visando qualificar a incidência política dos grupos de

mulheres e dos coletivos feministas na gestão das

Politicas Públicas nos territórios e comunidades

Amazônicas, envolvendo inicialmente 05 (cinco) estados: 



O Projeto Advocacy em Gênero para a formação de

mulheres na Amazônia é uma iniciativa do Instituto

Mulheres da Amazônia, que tem a missão de fortalecer

as mulheres da Amazônia Legal Brasileira, promovendo

o desenvolvimento humano integrado sustentável, com

justiça social e equidade de Gênero nas comunidades e

territórios amazônicos, em defesa da vida, POR NÓS, POR

TODAS, PELO PLANETA.  

Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia, com a

participação de 10 mulheres por estado, acrescido no

processo por companheiras do Maranhão, Estado

também integrante da Amazônia Legal Brasileira, em um

total de mais de 50 participantes no projeto no ano de

2021.



As ações do Projeto de Capacitação Advocacy em Gênero,

Raça e Etnia para a gestão das Políticas Públicas na

Amazônia (Projeto GRRIPP), foram realizadas na

modalidade remota, em quatro etapas, totalizando 08

encontros (Sextas e Sábados) no período de 12 de

Novembro a 05 de Dezembro de 2021. Cada encontro

possibilitou a abordagem dos temas inerentes a

temática central do processo de formação de mulheres

da Amazônia, com exposição e discussão dos conteúdos

contemplados no Plano Metodológico do Projeto,

desenvolvido a partir da concepção do método Paulo

Freire - Metodologia de Educação Popular, considerando

as vivências, as realidades, a diversidade e a

pluralidade de saberes tanto ancestrais como

construídos nas lutas sociais dos coletivos e grupos de

mulheres e feministas presentes na região.

As agendas de atividades se somam ao conjunto de

produção coletiva e individual de cada grupo. O

resultado desse processo de formação, da troca de

experiências e produção do conhecimento será

registrado neste E-book 



Por fim, como experiência piloto em processos

educativos na modalidade remota, utilizando a

metodologia da educação popular, envolvendo seis

estados da região Amazônica, acreditamos que nossa

caminhada foi bastante intensa e fecunda. Envolveu um

enredo de sonhos, resistências e lutas das mulheres que

vivem sob os encantos da floresta, das águas e da mãe

terra que abriga no seu ventre um território de saberes

e culturas chamado Amazônia.

que foi produzido e elaborado pela equipe técnica e de

consultoria do projeto, com a contribuição da equipe de

comunicação do IMA, de modo a proporcionar o acesso

irrestrito das participantes às informações, conteúdos,

publicações e links gerados no decorrer da execução do

Projeto.

Instituto Mulheres da Amazônia
                                                                                            Rio Branco, Acre, 2021

 



É com muita honra que escrevemos essas linhas, mesmo

sabendo que nenhuma palavra pode dar plenamente

conta do processo lançado pelo projeto “Advocacy em

Gênero, Raça e Etnia para a Gestão das Políticas Públicas

na Amazônia”. Parte integrante do projeto internacional

GRRIPP (Gender Responsive Resilience and

Intersectionality in Policy and Practice - Resiliência

Responsiva ao Gênero e Interseccionalidade na Política e

na Prática), sedeado na Universidade de Londres (UCL), o

Instituto Mulheres da Aamazônia (IMA) nos presenteou

com sua iniciativa de formação feminista.

O GRRIPP tem por objetivo construir ou fortalecer redes

entre acadêmicos, ativistas e gestores públicos, para

repensar o gênero a partir dos saberes e experiências do

dito ‘Sul’ global. Através de financiamento de projetos

na América Latina, África e Ásia do Sul, procuramos

encontrar e divulgar vozes, rostos e conhecimentos 



plurais que possam desafiar os quadros dominantes,

colocando o gênero e a interseccionalidade no centro do

debate. Junto com o IMA, fomos muito mais longe… a

proposta das mulheres da Amazônia é radical e

transformadora, ela nos permite vislumbrar o que seria

uma sociedade organizada e ‘gerenciada’ de maneira

feminista.

O curso desenvolvido nesses últimos meses é feminista

não só pelo seu conteúdo, mas também pela sua prática e

o modelo educativo proposto. Mesmo com as limitações do

espaço virtual, foi possível perceber a construção

coletiva por trás de cada etapa do curso. E o resultado é

um material precioso para formar lideranças e gestores

públicos. Sem dúvida, é um marco intelectual, pedagógico

e político. Essas mulheres, na sua diversidade de

territórios, etnias, idiomas, idades e trajetórias de vida,

se uniram para se formarem, aprenderem, e produzirem

uma agenda de transformação social que, se ela fosse

implementada, estaria virando de ponta-cabeça a

estrutura social brasileira.



Depois de 2 anos de crise pandêmica da Covid-19, já está

mais do que óbvio que os modelos atuais de

desenvolvimento do ‘Norte’ e dos países ‘desenvolvidos’

não funcionam  nem têm todas as respostas. As mulheres

estão mais do que nunca na linha de frente na resposta à

crise: são elas que se levantam todos os dias para

sustentarem suas famílias, seja com seu trabalho

remunerado seja com as tarefas invisíveis de cuidado. São

as mulheres que trabalham nos empregos menos

valorizados dos sistemas de saúde, como enfermeiras,

cuidadoras e faxineiras. São elas as parteiras, as

curadoras e as benzedeiras. 

A Amazônia é um território complexo na sua diversidade,

mas também um espaço que tem uma história de luta onde

o papel das mulheres é fundamental. No meio da

diversidade da natureza, das pessoas e dos

conhecimentos, o cuidar toma um sentido mais amplo

ainda. É cuidar dos outros, dos seres humanos, mas

também da terra, da natureza e dos espíritos invisíveis.

Tarefa onde o papel das mulheres é imprescindível, assim

como também na luta pela defesa e transformação das

relações nesse território. 



A crise sanitária revelou as fraquezas do sistema atual

de produção e reprodução das nossas sociedades. Muito

foi falado sobre a crise dos cuidados, a crise da saúde, a

crise ecológica, e as várias vulnerabilidades sociais

amplificadas pela pandemia. Contudo, ainda não vimos

nenhuma grande mudança vindo de cima. Os governos

continuam, infelizmente, sua política de sempre e no

Brasil, essa política significa morte, feminicídio,

desflorestamento, desemprego, fome. No atual contexto,

até o direito à vida precisa ser negociado.

O grito das mulheres da Amazônia tem uma potência

universal, é o grito de todas as mulheres: CHEGA! Sabemos

e podemos fazer melhor. A resposta vem delas, dos povos

de ‘baixo’, dos que nem sempre têm acesso aos recursos

financeiros e cognitivos para serem ouvidos. Suas

propostas desafiam, incomodam, elas implicam

redistribuir poder, repensar relações e desfazer papéis

sociais e ter relações harmônicas com o território. O IMA

entendeu que uma das ferramentas essenciais para essa

transformação acontecer são as políticas públicas. As

mulheres Amazônicas propõem um diálogo tanto em nível 



O curso “Advocacy em Gênero” permite enxergar o que

seriam políticas públicas feministas, que atendem as

demandas das mulheres feitas por elas mesmas de forma

coletiva e democrática.  Isso com a utilização de um

enfoque de gênero, feminista e interseccional que permite

develar as estruturas de poder historicamente

construídas nesse complexo território. Por isso, esse

projeto é só um começo, é uma semente plantada na

Amazônia e provavelmente além, cujo impacto ainda não

foi possível medir.

estadual como internacional, pois usam os discursos dos

direitos humanos, da Agenda 2030 e dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável. E o fazem com muita

sabedoria. Afinal, se esses quadros globais não servem

aos interesses da população, então para que servem?



Obrigada, companheiras, por nos fazerem sonhar, por nos

mostrarem um caminho diferente e por nos lembrarem o

quanto a vida é sagrada. “Pulmão da humanidade”, a

Amazônia é feita dessa gente, dessas mulheres, suas

dificuldades, suas lutas e seus conhecimentos. Quem

realmente escutá-las e prestar atenção, encontrará as

chaves para construir um mundo mais justo e mais

solidário.
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O Instituto Mulheres da Amazônia – IMA, com sede em Rio

Branco, Estado do Acre,  foi contemplado pela linha de

ação do Programa de Pesquisa do Projeto GRRIPP - Gender

Responsive Resilience and Intersectionality in Policy and

Practice (Grupo de Pesquisa de Gestão de Territórios e

Gênero na América Latina e no Caribe) da Universidade de

Londres, numa parceria firmada com o CIAC - Centro de

Investigación de La Aarquitectura y la Ciudad, da

Pontíficia Universidad Católica Del Perú que abriga o

referido projeto na américa latina. 

1. Contextualização

Projeto GRRIPP – Formação em Advocacy, Gênero, Raça e

Etnia na gestão das Políticas Públicas na Amazônia

1



2. Metodologia

A escolha da metodologia de Educação Popular para

desenvolver um processo de  formação para Mulheres na

Amazônia, reside na perspectiva de construir espaços de

aprendizagens coletivas para uma educação feminista que

fortaleça o protagonismo e  promova o empoderamento e

a autonomia das mulheres junto aos processos

pedagógicos de produção do conhecimento, a partir de uma

concepção pedagógica libertadora, baseada no

desenvolvimento sociocultural do indivíduo, como sujeito

histórico e indutor das transformações sociais na

sociedade.

Desse modo, buscando encontrar um caminho seguro no

conjunto da ação educativa junto aos grupos de mulheres,

munidas pelo desejo de experimentarem um novo ciclo de

aprendizagem, integrando práticas de metodologia

participativa e construção coletiva na modalidade

remota, seguimos por discutirmos e alinharmos alguns

saberes fundamentais à prática educativa-crítica, por

meio da organização programática de  conteúdos que

permitem  gerar um fluxo de compreensão clara e lúcida
2



Portanto, à luz dos princípios Freirianos, a metodologia

foi pautada no processo educativo mobilizador e

integrador de saberes e conhecimentos, trazendo-o para

o universo virtual, reunindo a expertise de

pesquisadoras, educadoras, gestoras, com experiência

formadora na prática da educação popular. De modo que

o caminho trilhado no processo de formação no Advocacy

em Gênero, envolveu a condição essencial da produção do

saber, que “ensinar não é transferir conhecimento”, mas

criar as possibilidades para a sua produção ou a sua

construção na coletividade.

na prática pedagógica de formação das mulheres na

Amazônia.

3



ENCONTRO Nº 01 

DIA 12 DE NOVEMBRO 

EIXO TEMÁTICO: 

AMAZÔNIA,TERRITÓRIOS, CULTURA E

IDENTIDADE



No primeiro encontro, a abordagem sobre Território,

Cultura e Identidade, surge numa perspectiva de

compreender a partir dessas dimensões, a sua relação

histórica, socioambiental e cultural com a dinâmica dos

territórios que se constituem num universo plural e

diverso de transformações sociais na região Amazônica.

Desse modo, sob um olhar Freiriano, conhecer e viver a

Amazônia significa assimilar várias realidades num único

espaço de tempo e lugar. É enxergá-la pela lente de uma

lupa, ampliando o foco num movimento de dentro para

fora e de fora para dentro na sociedade.

Assim, a ideia de território se traduz aqui como sendo o

chão, e o sentimento de pertencimento a esse chão, a esse

lugar, com toda sua dinâmica que transita pela base do

trabalho, da moradia, das trocas materiais, culturais e

espirituais da vida, sobre os quais ele influi. Ou seja, um

território habitado, usado, utilizado por uma

determinada população (SANTOS & SILVEIRA, 2001).

4



Assim, a presença do Estado catalizador das políticas e

práticas exploratórias e depredatórias de culturas e

identidades na Amazônia (D’INCÃO, 1997), exige que a

sociedade constitua processos de fortalecimento de sua

autonomia para exigir responsabilidades de cada

protagonista no processo de governança e

sustentabilidade, abrigando no campo do

desenvolvimento as transformações regionais e locais.

Nesse contexto, outro aspecto a ser destacado gira em

torno da Cultura e Identidade, que segundo Bauman, a

sociedade e a cultura, assim como a linguagem, mantêm

sua distinção - “sua identidade” -, mas ela nunca é a

mesma por muito tempo, ela permanece pela mudança

(BAUMAN, 2012, p.43).

A atenção que se dá hoje para a discussão do tema da

Identidade nos submete a procurar compreender a sua

importância na dimensão de ‘identidades culturais’, ou

sobre os fenômenos culturais que alcançam outras

fronteiras estabelecendo múltiplas conexões capazes

de apreenderem a natureza das identidades culturais

como como um redemoinho e não uma ilha (Bauman, 2012), 
5



6

sem o desaparecimento ou perda total dessas

identidades culturais e sim de assegurar-lhe a sua

pluralidade cultural em formas distintas nas

sociedades.

TEMA: Concebendo a Amazônia e sua formação histórica

no contexto do desenvolvimento sociocultural e

ambiental.

OBJETIVO: Produzir estudos e difundir saberes sobre a

Amazônia e sua realidade no universo da diversidade,

étnica, racial, sociocultural e ambiental.

FACILITADORA: LÁZARA MARCELINO

https://www.youtube.com/watch?v=CaIo3e6_B8A&t=30s


Atualmente representa o Conselho Distrital de Saúde

Indígena pela UMIAB - União das Mulheres Indígenas da

Amazônia Brasileira e Vice Coordenadora da Organização

dos Povos Indígenas do Rio Envira - Município de Feijó/Acre

EXPOSITORA: EDNA SHANENAWA, militante dos direitos dos

povos indígenas, ativista na sua Aldeia Shanekayá,

situada no Município de Feijó, Acre, sendo a primeira

mulher Cacique do Povo Shanenawá.

. 

6

https://youtu.be/tEsFeMoxUDM


SANTOS, Milton.  SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e

sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record,

2001.

D'INCÃO, Maria Ângela. Mulher e modernidade na

Amazônia. In: ÁLVARES, Maria Luiza Miranda; SANTOS,

Eunice Ferreira dos; D'INCAO, Maria Ângela (Org.). Mulher

e modernidade na Amazônia. Tomo I. Belém: CEJUP, 1997. p.

347-364.

BAUMAN, Zygmunt. Ensaios sobre o conceito de Cultura.

Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

Milano Falcão Vieira, Marcelo, Falcão Vieira, Eurípedes,

da Costa Knopp, Glauco ESPAÇO GLOBAL: TERRITÓRIO,

CULTURA E IDENTIDADE. Revista Administração em Diálogo

[en linea]. 2010, 12(2), 1-19 [fecha de Consulta 12 de

Enero de 2022]. ISSN: . Disponível em:

https://www.redalyc.org/articulo.oa?

id=534654443002

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E LINK

7



ENCONTRO Nº 2

DIA 13 DE NOVEMBRO 

EIXO TEMÁTICO: A CONSTRUÇÃO DO

MOVIMENTO DE MULHERES E DO

FEMINISMO NO BRASIL

 



 Voltar no tempo é sempre um convite para revisitar a

historiografia sobre as mulheres e suas conquistas,

sobretudo, torna-se um desafio imensurável, navegar

pela história que omitiu e negou a presença feminina nos

acontecimentos históricos no Brasil e no mundo. De modo,

que a história das mulheres é uma “história recente”, pois

desde o século XIX, quando a História se tornou uma

disciplina científica, a presença feminina, dependia das

representações masculinas, pois eram os homens os

historiadores; sendo os únicos, seus registros omitiram e

ocultaram as mulheres como sujeitos históricos,

tornando-as invisíveis na história universal (BAUER,

2001). 

EIXO TEMÁTICO: A CONSTRUÇÃO DO MOVIMENTO DE

MULHERES E DO FEMINISMO NO BRASIL

Foi na chegada da modernidade, no século XIX, em nome da

alteridade feminina de reivindicar sua posição na

história, de desconstruir a relação de oposição

masculino/feminino, insurgir do privado para o público,

acreditando na universalidade da igualdade, que as

mulheres iniciaram suas lutas em defesa da cidadania e

da igualdade social e política. 8



O alvorecer do feminismo trouxe como bandeira a luta

por direitos sociais e políticos. Como movimento social,

mobilizou mulheres de muitos países da Europa, dos

estados Unidos e depois, alguns países da América Latina,

inaugurando a sua luta no movimento sufragista. É um

movimento essencialmente moderno, constitui-se no

contexto do Iluminismo, e  une-se às lutas

transformadoras da Revolução Francesa  e da

Americana (COSTA, 2005).

No Brasil, registra-se a criação do Partido Republicano

Feminista por Leolinda Daltro, visando mobilizar as

mulheres na luta pelo sufrágio e a Associação Feminista,

que integrava os movimentos nas greves operárias de

1918 em São Paulo. 

A construção da história das mulheres e do Feminismo

segue oferecendo às mulheres, uma trajetória pela

teoria do feminismo, trilhando pela 1ª Onda Feminista

(final do século XIX, início do século XX), pela 2ª Onda

Feminista (a  partir dos anos 60) e a 3ª Onda feminista

(Década de 1990). 

9



Mais recente ao século XXI, a 4ª Onda que tráz uma

perspectiva de grupos e coletivos, sem vínculo

institucional, com atuação horizontalizada, sob a luz da

contemporaneidade, abrigando aspectos da

interseccionalidade, além de se revelar para o mundo

cibernético e alcança uma atuação nas redes e mídias

sociais, buscando interagir com o mundo virtual e social

num reconhecimento da história de lutas das mulheres

no Brasil e no mundo. No conjunto da história, a

consolidação do feminismo foi marcada também pelas

suas vertentes que ampliam a visão sobre o papel e a

importância do feminismo nos diferentes contextos e

segmentos sociais, com suas múltiplas especificidades

que integram e dialogam com a dinâmica das lutas sociais

no universo a sociedade.

TEMA: A construção do Feminismo: Conceito e suas

vertentes no contexto das lutas sociais

OBJETIVO: Produzir conhecimento e troca de saberes

sobre a história do movimento de mulheres e o feminismo

no Brasil.

FACILITADORA: MARIA SANTIAGO

10
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Expositora: Matilde Ribeiro, Doutora em Serviço Social,

recebeu pela Fundação Universidade Federal do ABC

(UFABC) o título de Doutora Honoris Causa. é Professora

Adjunta na UNILAB – Universidade da Integração

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira no Instituto

de Humanidades/Curso de Pedagogia no Campus

Liberdade/Redenção-CE. Foi Ministra na SEPPIR –

Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade

Racial do Governo Federal (2003 a 2008). 

TEMA I: O Movimento de Mulheres – Memória da luta

Antirracista na Estrutura do Patriarcado no Brasil

TEMAS E EXPOSITORAS

https://youtu.be/yWYWHgX-6YQ


TEMA II: O Movimento de Mulheres no Brasil-

memórias das lutas na estrutura do patriarcado.

Expositora: Prof. Dra. Leonisia Moura Fernandes,

professora de Direito na UFAC, Campus Floresta.

Doutoranda em Direito pela UNB.

12

https://youtu.be/2UMNrh4nqoQ


Expositora: Cláudia Marques de Oliveira, mulher preta,

Quilombola Afroindígena do povo Gurutubano. Migrante

de Minas Gerais residente no Acre. Professora, Mestra,

pesquisadora, doutoranda, ativista de Direitos Humanos,

do feminismo negro, atuante nos movimentos negros,

indígenas, quilombolas e na formação de professores.

Coordenadora da Rede MulherAções NEABI-UFAC,

apoiadora da Organização de Professores Indígenas do

Acre – OPIAC.

TEMA III: A construção do Feminismo: conceito e

suas vertentes no contexto das lutas sociais.

13

https://youtu.be/ho38iXFHitM
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Nesse item do e-book, iremos dar uma pausa no registro

metodológico do curso para apresentarmos um dos

momentos mais importantes no processo de educação

popular feminista: as falas trazidas pelas

participantes, em uma rica troca de informações,

vivências e saberes. 

No link abaixo você terá acesso as participações de

todas as mulheres que contibuiram com suas reflexões,

suas dúvidas, suas histórias e com suas denúncias

também. 

Essa troca entre nós foi fecunda e de suma importância,

por isso trouxemos aqui  o registro desses momentos

tão cheios de potência, realidade e vida.

https://youtu.be/UQAVLSAwYXg
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ENCONTRO Nº 3

DIA 19 DE NOVEMBRO 

EIXO TEMÁTICO: VIOLÊNCIA CONTRA a

MULHER BASEADA EM GÊNERO, RAÇA

E ETNIA E O FEMINICIDIO 



Oportuno afirmar que a violência de gênero se manifesta

em várias dimensões da vida das mulheres. Pode ocorrer

na rua, na praça, no trabalho, na escola e se estabelece

num ciclo de crescente conflitos que, se não for

enfrentado resulta na morte, no feminicídio. De acordo

com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o espaço

doméstico, é o local com maior incidência de práticas de

violências contra as mulheres. Desde a infância, a casa

pode ser um lugar hostil para meninas, já que dentro

dela ocorre a maioria dos casos de abusos sexuais e

outras violações. Quando se tornam adultas, a casa pode

continuar sem oferecer aconchego e segurança, pois

43,1% dos casos de violência contra a mulher ocorrem

dentro de casa, segundo dados do Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (IPEA, 2019).

Segundo a diretora da Organização Pan-Americana da

Saúde (OPAS), Carissa F. Etienne “A pandemia sem

precedentes trouxe à tona as desigualdades sociais e

econômicas existentes, lamentavelmente exacerbando-

as”.

16



De modo geral, e, em função do isolamento social, por

conta da pandemia, muitas mulheres tiveram que

permanecer, por mais tempo em casa, numa relação

direta com o seu agressor, algoz. De certo modo, e em tais

circunstancias, se desvelou a cortina de fumaça que

pairava sobre a relação homem x mulher na sociedade,

no espaço do lar, dentro de quatro paredes, e trouxe à

tona a violência doméstica, que segundo, Saffioti (2004),

como patriarcado está em permanente transformação...,

as relações patriarcais e suas hierarquias, combinadas

ao conceito do machismo estrutural,  perpassa não

apenas a sociedade civil,  mais impregna também o Estado.  

Em face desse desastroso cenário, assistimos a vida no

mundo paralisar e a pandemia da Covid 19, revelou outro

fenômeno que afeta cotidianamente a vida das mulheres

na sociedade: a violência contra a mulher.

No Brasil, o cenário é de muitas perdas, uma delas está na

incapacidade dos governos em manterem e

implementarem políticas públicas (rede de serviços), que 

 avancem na superação das desigualdades sociais e de

gênero  e, com isso, no rompimento dos vários ciclos de 
17



violência que alcançam a vida de mulheres e meninas na

sociedade, só pelo fato de serem do sexo feminino.

Desse modo, a violência praticada contra a mulher,

embora, muitas vezes, situada no espaço doméstico, na

pandemia, só aprofundou a dor e o sofrimento vivido

pelas vitimas, e ao mesmo tempo, revelou a insuficiência

de políticas públicas de segurança e proteção à mulher.

Pois, observa-se que a violência contra o gênero feminino,

extrapolou o espaço privado, o espaço doméstico, se

configurando num fenômeno estrutural da sociedade,

onde sua consequência fatal é o feminicídio.

OBJETIVO: Abordar os conceitos sobre Violência e

Feminicídio e oportunizar o  acesso a referenciais

teóricos sobre gênero, raça e etnia no contexto da

violência, bem como, as ferramentas adotadas para

prevenirem, punirem e erradicarem a violência contra à

mulher na sociedade.

FACILITADORA: MARIA SANTIAGO

18



Expositora I: Joelda Pais – Cientista Social, socióloga,

licenciada em História, especialista em Políticas Públicas

de Gênero e Raça-Etnia, educadora popular do IMA.

Secretaria Executiva do CDDHEP, Coordenadora Técnica

do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes

ameaçados e Foi gestora estadual do Pacto de

Enfrentamento a Violência contra Às Mulheres e ex-

gestora da Casa Mãe da Mata para mulheres em situação

de violência. Fluxograma de atendimento as mulheres em

situação de violência de Rio Branco-Acre.

TEMAS E EXPOSITORAS: 

TEMA I: A abordagem tráz os Conceitos de

Violência/Violência de Gênero, Patriarcado: o sistema

que legitima a violência contra as mulheres; as formas

de violência contra a mulher - conceito de rede de

enfrentamento a violência contra a mulher.

19

https://youtu.be/d03CjtFCjMU


TEMA II: Lei Maria da Penha - Ferramenta de luta no

enfrentamento a Violência contra a Mulher - Lei do

Feminicídio (conceitos e avanços)

Expositora II: Drª Juliana Di Angelis – Delegada Titular do

Núcleo de Atendimento a Criança e Adolescente-NUCRIA,

foi Delegada Titular da Delegacia  Especializada de

Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência (DEAM) - Rio

Branco/AC.

20

https://youtu.be/NkQHpE76arU
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ENCONTRO Nº 4

DIA 21 DE NOVEMBRO 

EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS

DE GÊNERO, RAÇA E ETNIA E A

RELAÇÃO ESTRUTURAL COM O ESTADO

E A SOCIEDADE



O referido eixo traz uma abordagem sobre as Políticas

Públicas e a relação estrutural com o Estado e a

Sociedade. Conforme (Silvia e Bassi, 2012), avançando no

conceito de políticas públicas como sendo ações

implementadas pelos governos, sob a organização

política, jurídica e administrativa do Estado, para

atenderem os anseios da população, agindo de modo

planejado para o bem público e se constitui num universo

amplo de definições. Entretanto, segundo Heidemann, o

conceito ganha forma, quando os governos democráticos,

ao pactuarem seus programas e projetos políticos

eleitorais, retiram-no de suas plataformas,

transformando-os em ações concretas que produzem

mudanças na realidade (HEIDEMANN, 2010).

O Estado, apesar de se estabelecer como uma

organização política, administrativa e jurídica, a sua

existência real se concretiza com a formação de um povo,

em um determinado território fixo e fica submetido à

soberania de uma nação (SILVA E BASSI, 2012). Além disso,

Segundo Harvey (2013), o Estado se constitui como

entidade política, capaz de orquestrar arranjos 
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Institucionais de controle preservando o padrão de

assimetrias na dinâmica do desenvolvimento do mercado

e da economia.

Na sociedade contemporânea, os movimentos e as lutas

sociais por uma sociedade igualitária, fraterna e

socialmente inclusiva forçou o comprometimento dos

governos e outros setores da sociedade a inserir nos

planos e programas de políticas públicas, temas sobre a

inclusão social e de defesa dos direitos humanos das

mulheres e suas demandas específicas no processo de

desenvolvimento local no âmbito da gestão das Politicas

Públicas. 

OBJETIVO: Desenvolver e aplicar os conceitos de Políticas

Públicas, Estado e Sociedade sob os marcos da categoria

de gênero e os aspectos da interseccionalidade no âmbito

do controle social e da gestão das políticas públicas na

região.

FACILITADORA: NEUDA MUNIZ
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Expositora: Joelda Pais Cientista Social, Socióloga,

licenciada em História, especialista em Políticas Públicas

de Gênero e raça-etnia, educadora popular do IMA.

Secretaria Executiva do CDDHEP, Coordenadora Técnica

do Programa de Proteção a crianças e adolescentes

ameaçados. foi gestora Estadual do Pacto de

enfrentamento a violência contra as mulheres e foi

também gestora da Casa Mãe da Mata para mulheres em

situação de violência.

TEMAS E EXPOSITORAS: CONCEITOS BÁSICOS DE ESTADO,

SOCIEDADE, PODER, DEMOCRACIA, POLÍTICAS PÚBLICAS,

CIDADANIA, GESTÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL.

TEMA I: Conceitos Básicos de Estado, Sociedade, políticas

públicas e Controle Social

24

https://youtu.be/-I-1xbNLW74


TEMA II: Sistema Nacional de Políticas para as mulheres.

Expositora: Rosali Scalabrini, socióloga, fundadora da

Casa Rosa Mulher.  foi Secretaria Nacional de

Articulação Institucional do Ministério da Mulher.

Integrante do IMA e  do Instituto Ecumênica Fé e Política

do Acre.

25

https://youtu.be/yKsLc3V81hA


Expositora: Neuda Muniz, Secretária Executiva do Conselho

Estadual dos Direitos das Mulheres – CEDIM/Acre e

coordenou  a elaboração e execução do Plano Estadual de

Políticas para as Mulheres/Acre.

TEMA III: Plano Estadual de Políticas para as Mulheres -

Desenvolvimento do conceito de transversalidade
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https://youtu.be/mUDfG71FL2U


  HEIDEMANN, Francisco G. SALM, José Francisco. Políticas

Públicas e Desenvolvimento: Bases epistemológicas e
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  Plano Nacional de Políticas Públicas para Mulheres

https://oig.cepal.org/sites/default/files/brasil_2013_

pnpm.pdf

Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra

Mulher http://portal.mec.gov.br/docman/marco-2012-

pdf/10182-14-pacto-enfrentamento-violencia-contra-

mulheres/file
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ENCONTRO Nº 5

DIA 26 DE NOVEMBRO 

EIXO TEMÁTICO: OS DIREITOS

HUMANOS NA PROMOÇÃO DA

IGUALDADE E EQUIDADE DE GÊNERO

NA SOCIEDADE



Na sociedade contemporânea, os movimentos e as lutas

sociais por uma sociedade igualitária, fraterna e

socialmente inclusiva forçou o comprometimento dos

governos e outros setores da sociedade a inserir nos

planos e programas de políticas públicas, temas sobre a

inclusão social e de defesa dos direitos humanos das

mulheres e suas demandas específicas no processo de

desenvolvimento

Os avanços que marcam a relação do Estado

Democrático e os direitos das mulheres na sociedade

sustentam-se nos Tratados Internacionais de Direitos

Humanos e Convenções - a exemplo da Convenção para

Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as

Mulheres (CEDAW, 1979), que influenciam no

desenvolvimento de marcos normativos nacional e

internacional, estabelecendo um sistema de garantia de

direitos e de uma rede de proteção integral e de combate

a toda forma de discriminação e violência contra

mulheres e meninas. No caso do Brasil, apesar dos

avanços na promulgação da Constituição de 88, nos

últimos anos, tais direitos se mantém num processo

permanente de perdas e ameaças. 28



De acordo com Guzmán (2001), a partir da III Conferência

Mundial sobre as Mulheres (Nairobi, 1985), os governos

passaram a incorporar diretrizes e definições, como a

criação de mecanismos de institucionalização de gênero

nas esferas de governo, com recursos adequados para

responderem aos impactos das desigualdades sociais e

regionais que recaem sobre as mulheres no âmbito das

politicas. Ou seja, a universalidade nas políticas públicas

significa que o Estado precisa garantir o acesso aos

direitos para todas as pessoas, reduzindo assim, as

desigualdades econômicas e sociais. Desse modo, as

questões de gênero devem ser formuladas e

implementadas, com o mesmo grau de compromisso de

outras áreas nas agendas públicas

No Brasil, a Convenção Interamericana para Prevenir,

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher a

(Convenção de Belém do Pará, 1994), adotada pela

Assembleia Geral da Organização dos Estados

Americanos em 6 de junho de 1994 e ratificada pelo Brasil

em 27 de Novembro de 1995.
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 A Convenção foi o primeiro Tradado Internacional a

tratar todas as formas de violência praticada contra a

mulher, sendo o primeiro instrumento internacional de

proteção aos Direitos Humanos das mulheres,

reconhecendo que a violência contra mulher é uma

violação dos Direitos Humanos.

OBJETIVO: Explorar os conceitos e identificar as

ferramentas e instrumentos para a defesa dos Direitos

Humanos das Mulheres, bem como as ferramentas

adotadas para prevenir, punir e erradicar a violência

contra a mulher na sociedade.

FACILITADORA: NEUDA MUNIZ
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EXPOSITORA I: Drª. Mariana Bazzo, Doutoranda em Direito

Financeiro pela USP e Mestra em Estudos sobre Mulheres

– Gênero, Cidadania e Universidade Aberta de Portugal,

Pós Graduada em Justiça Europeia dos Direitos do Homem

pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,

Portugal. Promotora de Justiça no Ministério Público do

Estado do Paraná(2004) e Professora da Universidade

Estadual de Londrina, com vários artigos publicados

relacionados ao tema da violência contra a mulher e

direitos humanos.

TEMA I: DIREITOS HUMANOS NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE E

EQUIDADE DE GÊNERO NA SOCIEDADE

31

https://youtu.be/XtWBSvbk7lE


EXPOSITORA II: Drª Rivana Barreto Ricarte de Oliveira é

Defensora Pública do Estado do Acre, desde 2002.  atua

como Defensora Pública Interamericana, perante a Corte

e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos desde

2016. Doutora em Direito pela Faculdade de Direito da

USP(2018). Diplomada em Direitos Humanos se Direito

Humanitários pela Washington College of Law da

American University (2014). Membra da Coletiva de

Mulheres Defensoras Públicas do Brasil. Atualmente

ocupa a Presidência da Associação Nacional das

Defensoras e Defensores Públicos- ANADEP.
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https://youtu.be/zgtfMjez0zs


GUZMÁN, Virginia. Mujer y Desarrollo. La Institucionalidad de Gênero

en el estado: Nuevas perspectivas de análisis. CEPAL, Nações Unidas,

Santiago de Chile, 2001.

Texto: Convenção de Belém do Pará, 1994(UNFPA)

Disponível em: 

http://www.unfpa.org.br/Arquivos/convencao_belem_do_para.pd

f

Cartilha: Direitos Humanos das Mulheres/ IPEA- 

Disponível em:

https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/190327_tema_i_direitos_h

umanos_das_mulheres.pdf

texto: Os Direitos Humanos das Mulheres

Autora: Jacqueline Pitanguy

Disponível em: 

https://www.fundobrasil.org.br/downloads/artigo_mulheres_ja

cpit.pdf

Texto: Direitos Humanos das Mulheres

Autor: ONU –Brasil/2018

Disponível em:

https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-07/Position-Paper-

Direitos-Humanos-das-Mulheres.pdf

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS E LINKS
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ENCONTRO Nº 6

DIA 27 DE NOVEMBRO 

EIXO TEMÁTICO: GÊNERO, RAÇA,

ETNIA E INTERSECCIONALIDADE NO

CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS



Na edição desse módulo, o Projeto de Formação em

Advocacy em Gênero, Raça e Etnia, traz uma abordagem

do eixo temático: Gênero e Interseccionalidades no

contexto das Políticas Públicas.

Avançar nos estudos de gênero é preciso! O primeiro

estudioso que mencionou o conceito de Gênero, sem

prosperar, foi Robert Stoller em 1968. Mas o conceito

Gênero ganhou notoriedade a partir de 1975 com o famoso

artigo de Gayle Rubin, que deu origem ao conceito

relacional da perspectiva de gênero (SAFIOTTI, 2004).

De certo que conceito de Gênero, foi cunhado por

estudiosas e pesquisadoras dos estudos feministas

realizados sobre mulheres, que buscavam

desnaturalizar a condição da mulher na sociedade,

utilizando o termo como uma categoria de análise para

explicar as complexidades que existem sobre o fenômeno

da construção social do masculino e do feminino pela

sociedade e pela cultura.

Por outro lado, apesar da perspectiva de gênero

explicar boa parte dos impactos das desigualdades

produzidas nas relações sociais de poder estabelecidas

entre homens e mulheres, 34



vivenciadas pelas mulheres em diferentes grupos e

contextos na sociedade. Ou seja, não dá para elaborar

políticas públicas partindo do pressuposto generalista

da condição da mulher, tampouco, de persistir na ideia da

relação binária (Homem x Mulher) na sociedade, para

produzir incidência nas políticas públicas. É preciso

avançar pelo caminho da ressignificação dos conceitos,

romper paradigmas e criar pontes para a reinvenção de

novas práticas na luta feminista.

OBJETIVO: Desenvolver e aplicar os conceitos de gênero,

raça e etnia sob os aspectos da interseccionalidade no

contexto das politicas publicas, oportunizando o acesso

a um referencial teórico sobre gênero,

interseccionalidade e as formas de violência de gênero.

FACILITADORA: JOELDA PAES
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Diante dos avanços das lutas feministas, e o advento de

novas tecnologias de comunicação e informação, surge à

necessidade de realizar recortes de gênero, raça, etnia e

classe social – entre outros – para fortalecer o debate

sobre gênero e interseccionalidade, imprimindo novos

olhares na análise das demandas existentes nos

diferentes grupos de mulheres, inclusive de revisitar a

historicidade do feminismo na literatura.
Nos estudos de gênero, de acordo com Almeida (2016), a

apropriação do conceito sobre interseccionalidade

permitiu uma nova perspectiva para a análise das

desigualdades e das relações de poder, ampliando e

qualificando um olhar mais crítico para as fragilidades e

vulnerabilidades internas as lutas das mulheres,

evidenciando que suas experiências e vivências podem ser

diferenciadas em função de outros recortes, como por

exemplo, o recorte raça. 
Desse modo, para Crenshaw (1989), a incorporação

interseccional na perspectiva de gênero, vai além dos

conceitos variantes de raça e sexismo, a análise sob 
o conceito da interseccionalidade, permite evidenciar que

as desigualdades persistem sob múltiplas realidades

vivenciadas pelas mulheres em diferentes grupos e

contextos na sociedade. 36



EXPOSITORA: Jaycelene Maria da Silva Brasil - É socióloga,
acreana, formada pela Universidade Federal do Acre, Pós
Graduada em Gestão estratégica de Politicas Públicas
pela UNICAMP,  é militante de direitos humanos, formada
pelas experiências profissionais adquiridas no  Centro de
Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular do Acre,  
o CDDHEP. Coordenou a Campanha Rio Branco Sem Racismo
no Município de Rio Branco de 2013 a 2014, atuou como
professora de sociologia no ensino público em 2015 e em
2019 no município de Xapuri,  se autodeclara uma mulher
negra amazônida. Desde 2004 despertou o olhar para a
pesquisa voltada para as relações raciais. Em 2021
começou a investir suas expertises na produção
cultural.  Atualmente é membra do Movimento Negro
Unificado do Acre -MNU desde 2020.

TEMA: GÊNERO, RAÇA, ETNIA E INTERSECCIONALIDADE NO

CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

37Descolonize o cabeção aqui!!

https://youtu.be/iGEL0kjyEgQ


ALMEIDA, Daniela Regina Fonseca. Gênero e

Interseccionalidade nas Políticas Publicas: O Programa

Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural.

Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de

Empresas de São Paulo. São Paulo-SP, 2016.

CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o Encontro de

Especialistas em Aspectos da Discriminação Racial

Relativos ao Gênero. Ano: 2002. Disponível em:

http://www.scielo.br/pdf/ref/v10n1/11636.pdf Acessado

em: 05/09/2021

SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Gênero, Patriarcado,

Violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo,

2004.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS E LINKS
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ENCONTRO Nº 7

DIA 03 DE DEZEMBRO 

EIXO TEMÁTICO: ADVOCACY EM

GÊNERO, RAÇA E ETNIA PARA GESTÃO

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA

AMAZÔNIA



Esse eixo sobre Advocacy em Gênero, Raça e Etnia para

Gestão das Políticas Públicas na Amazônia, finaliza a

Agenda do Projeto Advocacy em Gênero. Nosso caminho é

mergulhar nos conceitos que assumem a ação de

Advocacy e nos apropriarmos de ferramentas que ajudem

as mulheres a criar estratégias que fortaleçam suas

práticas no diálogo, na defesa e promoção da justiça e

igualdade de Gênero no contexto das Políticas Públicas.

Esse eixo sobre Advocacy em Gênero, Raça e Etnia para

Gestão das Políticas Públicas na Amazônia, finaliza a

Agenda do Projeto Advocacy em Gênero. Nosso caminho é

mergulhar nos conceitos que assumem a ação de

Advocacy e nos apropriarmos de ferramentas que ajudem

as mulheres a criar estratégias que fortaleçam suas

práticas no diálogo, na defesa e promoção da justiça e

igualdade de Gênero no contexto das Políticas Públicas.

A advocacy pressupõe uma forte e dinâmica interação

entre o objetivo a ser alcançado e as habilidades das

pessoas ou grupos que a conduzem. 
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Clareza conceitual sobre a questão, pensamento

estratégico no desenho de uma estratégia, paciência,

energia e determinação são fundamentais para o sucesso

de uma ação de Advocacy (MORGADO & GOZETTO, 2019). Ou

seja, segundo a Organização Mundial da Saúde (2006),

Advocacy corresponde ao conjunto de atividades

voltadas para influenciar os tomadores de decisão e

promover mudanças nas políticas públicas.

Nosso desejo é iniciar um processo de troca de

experiências, produzir e difundir conhecimentos e

práticas do fazer incidência política nas ações inerentes

a prevenção e ao enfrentamento a violência contra a

mulher e o feminicídio, junto à rede de serviços de

proteção social as mulheres vítimas de violência,

intervir nas agendas públicas, junto aos poderes

legislativo, judiciário e executivo, para manutenção e

ampliação das políticas públicas que promovam a

igualdade social, eqüidade e a justiça de gênero na região

Amazônica.
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OBJETIVO: Produzir uma abordagem teórico-conceitual e

oportunizar o acesso às experiências e práticas do

advocacy, bem como, as estratégias e ferramentas de

intervenção para incidir no contexto das políticas

públicas na Amazônia, considerando as perspectivas

interseccional de gênero, raça e etnia.

FACILITADORA: Benedita Nascimento
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EXPOSITORA I: Jaycelene Brasil, É socióloga, acreana,

formada pela Universidade Federal do Acre, Pós

Graduada em Gestão estratégica de Politicas Públicas

pela UNICAMP,  é militante de direitos humanos, formada

pelas experiências profissionais adquiridas no  Centro de

Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular do Acre,  

o CDDHEP. Coordenou a Campanha Rio Branco Sem Racismo

no Município de Rio Branco de 2013 a 2014, atuou como

professora de sociologia no ensino público em 2015 e em

2019 no município de Xapuri,  se autodeclara uma mulher

negra amazônida. Desde 2004 despertou o olhar para a

pesquisa voltada para as relações raciais. Em 2021

começou a investir suas expertises na produção

cultural.  Atualmente é membra do Movimento Negro

Unificado do Acre - MNU desde 2020.

TEMA I:  A LEI 10.639 – POR UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

42

https://youtu.be/54PUESC-zQs


TEMA II: ADVOCACY EM GÊNERO, RAÇA E ETNIA NA GESTÃO DAS

POLITICAS PUBLICAS NA AMAZÔNIA 

EXPOSITORA: Priscilla Brito, Bacharel em Ciências Política

pela UNB e mestre em Sociologia e a Antropologia pela

UFRJ, assessora do Centro Feminista de Estudos e

Assessoria - CFEMEA e integrante da Coletiva

Dinamizadora da Universidade Livre Feminista.

43

https://youtu.be/eY0bSMY2hWk


 LIBARDONI, Marlene. Fundamentos Teóricos e Visão Estratégica da Advocacy. In:

Projeto Nacional de Advocacy em Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos.

Agende Ações em Gênero, Brasil, 1998.

MORGADO, Renato Pellegrini. GOZETTO, Andréa Cristina Oliveira. Guia para a

Construção de Estratégias de Advocacy: como influenciar políticas públicas.

Piracicaba, SP: Imaflora, 2019. 68 p. Disponível em:

coalizaobr.com.br/home/phocadownload/outrosdocumentos/Guia-Para-

Construo-de-Estratgias-de-Advocacy.pdf

Texto: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E VISÃO ESTRATÉGICA DA ADVOCACY 

Autora: Marlene Libardoni

Link:

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/download/11936/11202/3663

2

Cartilha: Incidência Política do CEFEMEA - dinâmicas e reflexões 

Organização: Eneida Vinhaes Dultra e Natália Mori - Coleção 20 Anos de

Cidadania e Feminismo

Disponível em: 

https://www.cfemea.org.br/images/stories/publicacoes/colecao20anos_incid

enciapoliticadocfemea.pdf

Cartilha: IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola:

Guia para a construção de estratégias de Advocacy: como influenciar políticas

públicas?

Disponível em:

 http://www.coalizaobr.com.br/home/phocadownload/outrosdocumentos/Gui

a-Para-Construo-de-Estratgias-de-Advocacy.pdf

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS E LINKS
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ENCONTRO Nº 8

DIA 04 DE DEZEMBRO 

EIXO TEMÁTICO: GÊNERO, RAÇA, ETNIA E

INTERSECCIONALIDADES NAS POLITICAS

PÚBLICAS NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO

NA AMAZÔNIA - AGENDA 21 DAS MULHERES DA

AMAZÔNIA/2030



A construção de estratégias para fortalecer as

políticas públicas para mulheres na Amazônia requer a

participação incondicional das mulheres na elaboração

de propostas que possibilitem avançar na garantia e na

ampliação de direitos. Além do olhar sobre os territórios

numa perspectiva interseccional e integradora de

múltiplas realidades, influenciando mudanças na agenda

pública que melhore a qualidade de vida das mulheres

jovens, idosas, negras, indígenas, quilombolas,

pescadoras, ribeirinhas, mulheres com deficiência,

mulheres trans, mulheres da Amazônia brasileira.

SEMINÁRIO: GÊNERO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

NA AMAZÔNIA- AGENDA 21 DAS MULHERES DA AMAZÔNIA/2030

EIXO TEMÁTICO: GÊNERO, RAÇA, ETNIA E INTERSECCIONALIDADES

NAS POLITICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO

NA AMAZÔNIA - AGENDA 21 DAS MULHERES DA AMAZÔNIA/2030

AGENDA 21 DAS MULHERES DA AMAZÔNIA/2030.
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Os eixos da agenda 21 das Mulheres da Amazônia/2030,

constituem diretrizes que percorrem caminhos da

transversalidade e da interseccionalidade na

perspectiva de conceber a diversidade e a pluralidade

que habitam os territórios na Amazônia,  sob a ótica de

gênero, raça e etnia considerando o desenvolvimento

sustentável com igualdade econômica e social, o

fortalecimento da identidade cultural, o direito à terra

para as mulheres do campo e da floresta e com o

enfrentamento de todas as formas de violência contra

as mulheres, incluindo o enfrentamento do racismo, do

sexismo, da lesbofobia, transfobia e do feminicídio no

contexto das mulheres na Amazônia. 
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1.DESENVOLVIMENTO AGROECOLÓGICO, HUMANO E

SUSTENTÁVEL: AGRICULTURA FAMILIAR, TRADICIONAL,

EXTRATIVISMO E MEIO AMBIENTE

2.DIREITO A TERRA COM IGUALDADE PARA AS MULHERES DO

CAMPO E DA FLORESTA

3.SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITOS REPRODUTIVOS

4.VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

5.EDUCAÇÃO, CULTURA, MÍDIAS IGUALITÁRIAS E DEMOCRÁTICAS,

INCLUSIVAS PARA A IGUALDADE E DIVERSIDADE

6.ORGANIZAÇÃO E PODER

7.AUTONOMIA ECONÔMICA E IGUALDADE NO MUNDO DO

TRABALHO COM INCLUSÃO SOCIAL 

Eixos da Agenda 21 das Mulheres da

Amazônia/2030
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OBJETIVO: Atualização da AGENDA 21 DAS MULHERES DA

AMAZÔNIA, visando o fortalecimento da incidência politica

do Movimento Articulado das Mulheres da Amazônia no

contexto das políticas públicas na Amazônia.

FACILITADORA: LÁZARA marcelino

RODA DE CONVERSA- HISTÓRIA E MEMÓRIAS
Convidadas: 

Concita Maia – IMA/MAMA - Acre

Socorro Prado - AMB/MAMA- Amazonas

Socorro Papoula – MAMA/AMA - Amazonas

Joaquina Lino - MAMA- Amapá  

Edneide Arruda - FPM/MAMA - Rondônia

PLENÁRIA AGENDA 21 DAS MULHERES DA AMAZÔNIA.

Condução: Benedita Nascimento

Apresentação e consolidação pelos Estados das

propostas para Agenda 21 das Mulheres da

Amazônia/2030
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PARCEIROS INSTITUCIONAIS POR ESTADO

Coordenação Estadual do Pará: Maria de Nazaré da Silva Aguiar

1. MOVIMENTO DE MULHERES DO CAMPO E CIDADE (MMCC)

2. CONSELHO ESTADUAL DA MULHER-( CEDM/PARÁ)

3. ABONG/PARÁ

4. SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS (SDDH)

5. ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DO LARGO DE TUCURUÍ/PARÁ

6. ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ORGANIZADAS DO ESTADO( AMORENI)

7. MOVIMENTO DE MULHERES TRABALHADORAS DE ALTAMIRA

8. MOVIMENTO FILHAS DE LEILA/ CURRALHINHO/ PARÁ

9. CENTRO ALTERNATIVO DE CULTURA (CAC)

10. MOVIMENTO DE MULHERES DO MOJÚ

11. MAMA/ BELÉM/PARÁ

12. MOVIMENTO DE MULHERES DO TAPANÃ

13. FETAGRI-PARÁ/ SECRETARIA DE MULHERES/ATENDIMENTO DE

VÍTIMAS DE

VIOLÊNCIA NA AREA RURAL

14. ASSOCIAÇÃO DE MULHERES TRABALHADORAS DE ORIXIMINÁ(

ANTINO)
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Coordenação Estadual do Amapá: Maria Joaquina Lino do

Espírito Santo

Rosicleia dos Santos Costa

1. Associação de mulheres empreendedora do jardim

felicidades

2. Associação de Mulheres vítima de escalpelamento

3. Articulação de mulheres do Amapá- Ama

4. Associação de mulheres do quilombo do curiau

5. Federação de mulheres do Estado do Amapá-Femea

6. Associação de mulheres unidas para vencer- Amuve

7. Agrupamento de mulheres do Oiapoque

AMAPÁ

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES EMPREENDEDORA DO JARDIM

FELICIDADES 

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES VÍTIMA DE ESCALPELAMENTO

ARTICULAÇÃO DE MULHERES DO AMAPÁ- AMA

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DO QUILOMBO DO CURIAU

FEDERAÇÃO DE MULHERES DO ESTADO DO AMAPÁ-FEMEA

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES UNIDAS PARA VENCER- AMUVE

AGRUPAMENTO DE MULHERES DO OIAPOQUE
50



AMAZONAS

CDM – CENTRO DE DEFESA DA MULHER 

FOPAAM – FÓRUM PERMANENTE DE AFRODESCENDENTES DO

AMAZONAS 

CUT/AMAZONAS 

SINDICATO DOS METALÚRGICOS 

AMA – ARTICULAÇÃO DE MULHERES DO AMAZONAS 

CONTRAF 

Coordenação Estadual do Amazonas: Maria do Socorro

Ferreira da Silva

1. CDM – Centro de Defesa da Mulher

2. FOPAAM – Fórum Permanente de Afrodescendentes do

Amazonas

3. CUT/Amazonas

4. Sindicato dos Metalúrgicos

5. AMA – Articulação de Mulheres do Amazonas

6. CONTRAF
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• Projeto GRRIPP

• Equipe do IMA/Instituto Mulheres da Amazônia

• MAMA/Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia

• Coordenadoras e Participantes dos cinco Estados da

Amazônia: Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia

• Palestrantes e Expositoras convidadas

• Facilitadoras

• Universidades e Instituições parceiras do Projeto:

Universidade de Londres, Centro de Investigación de La

Aarquitectura y la Ciudad, da Pontíficia Universidad

Católica Del Perú, Fórum Popular de Mulheres 
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Mulher sofrida ergue tua bandeira

levanta tua voz e grita

Por tua libertação

por teus já adquiridos

não finjas não saber nada

será que os criminosos e poderosos

te espanta, venha e junte-a nós

Use sua voz ,e canto, e poesia 

lance sementes no chão

coragem, e firmeza, e amor no coração

Lembrem que todos esses direitos está

escrito na constituição, levanta teu braço

ergue tua bandeira e dá um grito libertador

diz onde é tua dor

dar uma palavra de ordem para destruir

o opressor, lembra de tantas vidas

que a curupição já matou

lembra dos nossos direitos que os corupitos engavetou

vem e junte-se a nós que os poderosos pisou

vem vamos mostrar nosso valor

nossa revolta é grande

mais o suficiente para oprimir os opressores

terezinha de jesus
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Aluna: Rosinha Pérola Negra 



Eu não consegui me apresentar devido à falta de

experiência com a tecnologia e agora vou fazer aqui.

Sou, Astéria de Jesus da Silva Tavares, agricultora

familiar, assentada no Projeto de Assentamento

Panelão em Careiro-AM, me reconheço uma AMB-

Articulação de Mulheres Brasileira e agrupada na

AMA- Articulação de Mulheres do Amazonas. Atuei no

Sindicato Rural local por 4anos, na FETAGRI-AM como

secretaria de política para as mulheres por 4 anos,

onde tive a oportunidade de saber muitas coisas
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sobre nós,  o que é o feminismo nas aulas ministrada por

Silvia Camurça na Comissão Nacional de Mulheres Rurais -

Contag o que era engraçado que antes quando me

chamavam de feminista eu ficava P da vida porque, eu não

sabia o significado, mas agora já entendi que era por causa

das minhas atitudes inconscientes,  então, hoje poço dizer

que nasci feminista, pois gosto de me envolver em tudo que

diz respeito as mulheres, hoje estou Delegada Sindical sei

que aqui vou poder fazer mais, na diretoria da Ass.

Comunitária, onde sou secretaria geral, no município sou 1

das 19  PLPs, que buscam ajudar as mulheres que sofrem

qualquer tipo de violência doméstica, pois não toleramos,

o que nos incomoda ou da revolta é que temos 2 delegacias

Civil e militar, mas não temos uma profissional mulher

para atendimentos das mulheres e quando o cidadão vem

atender ainda temos que aturar a cara de deboche de

homens machistas é chocante. Faço parte da Rede de

Mulheres Transdisciplinar da Amazônia - RETA que atua nas

margens da BR 319, está foi criada pela Casa do Rio uma ONG

que se estabeleceu no Careiro-AM e esta tem sido muito

útil pra nós o foco é nas mulheres desamparadas

principalmente da zona rural, a ONG e a RETA procuram

fortalecer as mulheres de todas as idades e jovens LGBTs,
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nesta busca já temos grupos de: agricultoras familiares,

doceiras, agri-ecologicas, artesãs, parteiras, jovens

artistas, fotógrafo, radialistas, poetas e outros talentos

que estão se descobrindo. Me sinto bem porque posso

contribuir nesta luta juntas de companheiras e parceiras

daqui, daí e outros lugares, de outros estados e até de

outro país estou muito satisfeita por ter sido convidada

pelas companheiras do MAMA pra fazer este curso da

Advocacy. As palestras, os fatos, as vivências, os

depoimentos, as lutas são incansáveis e sofridas tudo

contra a injustiça, desigualdade, o machismo, o

preconceito, o desrespeito, o racismo e este afeta a

mulher e o homem e a luta vai continuar...
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Todas as Alunas do grupo do Pará,

encaminhada pela Coordenadora Estadual 

Fluxograma de Nova Ipixuna Pará

Aqui nós não temos delegacia da mulher.

Não temos atendimento especializado a mulher, nem na

segurança pública, nem nas outras políticas públicas, o

município não tem maternidade, somos encaminhadas

para o município mais próximo Marabá,  temos um centro

especial de saúde no município ainda na gestão do estado

sem estrutura para realização de procedimentos 



básicos e todas cirurgias são feitas em outros

municípios.

Temos uma delegacia de polícia civil sem nenhum policial

feminina e sem cela feminina, temos um comando de

polícia militar só com homens, no município não se

utiliza o disque denuncia para os casos de violência

doméstica e feminicidio.

No município não temos nenhum organismo da mulher

(como secretária, coordenadoria, procuradoria da

mulher.

Estamos em discussão da Lei de criação do conselho

municipal de políticas públicas para as Mulheres na

câmara municipal de Vereadores.

66



67

Tarefa Ana Claudia 

Rodrigues Nascimento 

omos realmente a minoria? Qual o motivo de quererem sempre

que nos curvemos?

Considerando nossa história, somos por raiz um povo de

sangue indígena, onde mesmo sendo parte fundamental da

raiz, a cada dia tem-se tentado podar. Querem cortar nossas

raízes, acabar com nossa terra, matar nossa gente e ao

mesmo tempo que tem-se levantado muitos em defesa, 
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infelizmente tem também se intensificado aqueles que não

temem querer e fazer o mal, tanto à terra quanto a gente que

nela vive, eles criaram vozes, que por menores que sejam, tem

ecoado em nosso futuro.

As queimadas batem recorde a cada ano, “elegemos”, aqueles

que se dedicam a cada dia a matar nossa gente e nossa

história, matam a mata e tudo que nela vive, tem acabado

nossas riquezas humanas e naturais e com elas nossas

histórias passadas e com a falta de recurso e apoio, têm

conseguido apagar também nosso futuro, através das

crianças indígenas que por falta de apoio financeiro, morrer

de doenças para as quais há tratamento e seria evitável, se a

intenção fosse salva-las.

Ouvir histórias de vivências, emocionar-se é inevitável, vemos

tudo que perdemos e tudo o que ainda temos a perder, se não

começarmos a luta o quanto antes. Pois a luta, é todo dia e

não tem como parar, se quisermos sobreviver.


