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Em seu livro “Por que lutamos”, Manuela D’Avila 
conta como a frase bíblica “Amai ao próximo como 
a ti mesmo” é revolucionária para as mulheres: “As 
mulheres amam aos outros mais do que a si mesmas. 
E esse amor ao próximo, em nossa cultura, é visto 
como o amor negado a si: amo a meus filhos mais 
do que a mim, amo meu companheiro mais do que 
a mim. Isso não é casual, não é uma escolha”, escre-
ve a gaúcha, e completa: “É uma imposição. Assim 
como é assimilar uma cultura que nos responsabiliza 
pela jornada dupla de trabalho, as responsabilidades 
básicas como higiene da casa e cuidados com crian-

ças (...). Ao mesmo tempo, somos ensinadas a odiar 
nossos corpos, a desacreditar das nossas capacidades 
físicas e intelectuais”.

Diante disso, o papel do Terceiro Setor na busca pela 
igualdade de gênero é o tema principal desta edição. 
O desafio de crescer sem deixar ninguém para trás 
colocado pela ONU na Agenda 2030 é apresentado 
na seção “Cá entre Nós”, reforçando o trabalho que o 
CeMAIS realiza de fortalecimento do Terceiro Setor 
e das alianças intersetoriais. Nosso compromisso com 
o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5, de 

AMAI A TI COMO 
AO PRÓXIMO

MULHER,



ca machista em nosso país. Nosso direito a uma vida 
sem violência foi conquistado com muita luta e dor. 
E é importante lembrarmos que luta e coragem são 
substantivos femininos e características das mulheres 
atingidas por barragens que, utilizando o bordado, 
contam suas histórias, para não serem invisibilizadas 
e esquecidas, como mostramos em “Tecendo Redes”.
Do bordado para as cantigas e brincadeiras de roda, 
em “Projetos que Inspiram” conhecemos iniciativas 
que, por meio da arte e da cultura, valorizam e reco-
nhecem as histórias de vida, luta e cuidado de mu-
lheres da periferia de Belo Horizonte. Para finalizar, 
na seção “Diálogos com a Universidade”, aprendemos 
mais sobre os desafios das mulheres negras no mer-
cado de trabalho, na busca por um lugar ao sol, onde 
possam brilhar em todas as suas potências!
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“alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas” ganhou um reforço importante 
com o lançamento, durante o 17º Encontro Nacional 
do Terceiro Setor, do Manifesto A Força das Mulhe-
res no Terceiro Setor, do qual o CeMAIS é signatário, 
e destacamos na seção “Terceiro Setor em Foco”. A 
maioria das pessoas nas organizações sociais são 
mulheres, assim como as principais beneficiadas com 
o fortalecimento do Terceiro Setor são as mulheres. 
Se faltam serviços como creches, oficinas socioedu-
cativas no contraturno escolar, ILPIs e centros-dias, 
quem deixa de sair para estudar e trabalhar são as 
mulheres, que assumem esse cuidado de forma não 
remunerada. 

Quando as organizações sociais estão fortalecidas 
empregam um número maior de mulheres e nós 
trabalhamos para que elas sejam cada vez melhor re-
muneradas em suas carreiras e recebam mais oportu-
nidades de estudo e aperfeiçoamento profissional. 

A transformação que buscamos passa pela remu-
neração e valorização do cuidado, trabalho que, 
prioritariamente, é exercido por mulheres. Quanto 
mais desvalorizada é a carreira, maior a quantidade 
de mulheres. Faxineiras, cozinheiras e catadoras de 
recicláveis são, na maioria, mulheres negras. Não há 
como negar a importância dessas funções, no en-
tanto, a remuneração é ainda muito aquém. Mesmo 
assim, é trabalhando com reciclagem que muitas mu-
lheres se libertam de situações de violência domésti-
ca. Na seção “Fazendo a Diferença”, conhecemos mais 
sobre essa realidade. 

Sobre a violência doméstica que diariamente marca 
e tira a vida de um número enorme de mulheres bra-
sileiras, conversamos na seção “Com a Fala Quem” 
com Maria da Penha, sobrevivente da violência do-
méstica que dá nome à lei que criminaliza essa práti-
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O CeMAIS trabalha para promover o fortalecimento das 
organizações sociais e das alianças intersetoriais para que 
possamos crescer sem deixar ninguém para trás. Esse é 
o conceito de desenvolvimento sustentável usado pela 
ONU ao apresentar a Agenda 2030. A expressão também 
foi tema do 17º Encontro Nacional do Terceiro Setor, 
realizado entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro 
de 2021, em formato virtual, com transmissão ao vivo 
de 10 eventos, no YouTube do CeMAIS. Esse foi o nosso 
primeiro evento on-line que contou com intérpretes de 
Libras, um recurso de inclusão que estamos trabalhando 
para ser cada vez mais presente em nossas atividades.

O desafio de não deixar ninguém para trás envolve 
buscarmos uma visão holística, ou seja, completa, 
que  procura enxergar integralmente todas as pes-
soas e estruturas responsáveis por manter algumas 
pessoas invisíveis. Neste sentido, o CeMAIS vem 
trabalhando na construção de um Manual de Lin-
guagem Inclusiva para ser utilizado em nossa co-
municação. O texto propõe formas de usarmos uma 
linguagem que seja mais inclusiva. O manual está, 
aos poucos, sendo inserido na rotina da equipe de 
comunicação e está disponível no site do CeMAIS.

O DESAFIO DE 
NÃO DEIXAR 
NINGUÉM 
PARA TRÁS

https://www.cemais.org.br/_files/ugd/27c05c_91bcb7e32917435c81d6cb201d53a811.pdf
https://www.cemais.org.br/_files/ugd/27c05c_91bcb7e32917435c81d6cb201d53a811.pdf
https://www.cemais.org.br/


VALOR COMPARTILHADO / ANO 8/ Nº 16 7

Pensamento global, ação local

O CeMAIS está atento à Agenda 2030 e trabalha 
localmente para atingirmos os 17 objetivos para o 
desenvolvimento sustentável. Em 2021, reforçamos 
nosso compromisso com a população 60+, trazendo 
a inspiração da Década do Envelhecimento Saudável 
2020-2030 para diversas de nossas ações nos projetos 
Caleidoscópio 60+ e Rede 3i. 

Recolhemos iniciativas de boas práticas de aten-
dimento a pessoas idosas de todo o Brasil para a 
publicação de uma revista impressa e virtual sobre 
o tema. Ainda como ação do projeto Caleidoscópio 
60+, estamos lançando um guia de apresentação 
da rede de garantias dos direitos da pessoa idosa 
em Belo Horizonte. Já o Rede 3i lançou, em 2021, 
um guia de modelos de protocolos para ILPIs em 
formato impresso e virtual para acesso de toda a 
equipe da instituição.

Iniciamos ainda novos projetos, como o Rede Crian-
ça e Adolescente Fomentando OSCs, financiado 
pelo Fundo Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente de Belo Horizonte, e os Programas 
Caminhos e Cidadania em Rede, em parceria com 
o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(TJMG), Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais (MPMG),  Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e Prefeitura Municipal de Belo Horizon-
te (PBH). O projeto Rede Criança e Adolescente 
Fomentando OSCs irá oferecer assessoria técnica 
para até 20 organizações sociais de atendimento ao 
público infanto-adolescente. 

O Programa Caminhos tem o objetivo de desenvolver 
ações de articulação, mobilização e atuação entre a 
sociedade civil, a iniciativa privada e órgãos públicos, 
visando a inclusão de pessoas em situação de vulne-
rabilidade social no município de Belo Horizonte, por 
meio do acesso ao trabalho, à cultura e à arte.

Já o projeto Cidadania em Rede visa articular, mobi-
lizar e fortalecer a rede de apoio e solidariedade de 
Belo Horizonte para a realização de ações de cida-
dania e fortalecimento voltadas à população mais 
vulnerável do município, tendo como foco inicial o 
Aglomerado Cabana do Pai Tomás.
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FAZENDO A DIFERENÇA

Dona Balbina é dessas figuras que não passa des-
percebida. Em Pirapora, quem não a conhece pes-
soalmente, pelo menos já ouviu falar sobre ela e o 
trabalho que realiza na Associação dos Catadores 
e Recicladores de Pirapora (ASCARPI), situada no 
bairro Cidade Jardim. O galpão realiza uma função 
social significativa na comunidade, pois além de 

INCLUSÃO 
PELO LIXO: 

Mulheres se apoiam na reciclagem para sobreviver e 
assim exercem uma importante contribuição 
socioambiental. Como valorizá-las por isso?

Alessandra Giovanna

gerar renda para as 18 pessoas que nele trabalham 
diariamente com o manuseio do lixo, o material reci-
clável compartilha espaço com inúmeras atividades, 
“de casamento a velório, de culto evangélico a missas 
católicas”, diz Balbina. O fato é que a associação é 
uma ideia viva na cidade no que tange à educação 
socioambiental.

uma dicotomia 
social
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FAZENDO A DIFERENÇA

INCLUSÃO 
PELO LIXO: 

Mesmo com uma localização afastada do centro, o 
bairro onde fica a ASCARPI é bastante conhecido 
pela sua grande extensão territorial e demográfica e 
também por suas condições vulnerabilizantes. Nas 
palavras da própria Balbina, “aqui por si só já é uma 
cidade, agora precisamos correr atrás do jardim”, 
fazendo alusão ao nome do bairro Cidade Jardim. 
Essa busca pela melhoria do espaço urbano perpassa 
cotidianamente pelo relacionamento com a comuni-
dade e com o lixo. A associação procura realizar com 
frequência atividades educativas sobre separação e 

Dona Balbina

tratamento do lixo, sendo referência na temática da 
sustentabilidade para as centenas de crianças e ado-
lescentes que ali residem.

Quando o assunto é destinação de resíduos, a pala-
vra “lixo” é quase pejorativa, mas também não pode 
ser ignorada no vocabulário. Isso porque, quando 
não há incentivo para o tratamento adequado dos 
resíduos, dificilmente eles extrapolam a barreira que 
os intitula como lixo, para se transformarem em ma-
téria-prima de reuso que fomenta geração de renda 
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e um modo de vida mais responsável. Segundo pes-
quisa feita por Ipsos Global Advisor,  “Um Mundo 
Descartável - O desafio das embalagens e do lixo 
plásticos” a maioria dos brasileiros não sabe como 
funciona a coleta seletiva e quais materiais podem 
ser reaproveitados.

A ideia de “jogar fora” algo 
é totalmente fictícia, já 
que o “fora” ainda é dentro 
do Planeta Terra. 

Quem trabalha com esse tipo de material sabe muito 
bem o valor dos resíduos e da importância de repen-
sar as cadeias de consumo, informação e produção 
para promover uma economia circular. Balbina, por 
exemplo, tem 56 anos e está na associação desde os 
anos 2000, quando conheceu o trabalho da recicla-
gem: “Foi amor à primeira vista. Eu me vejo fazendo 

FAZENDO A DIFERENÇA

um papel maravilhoso para a sociedade, para o meio 
ambiente, para o mundo!”, conta.

Do total de trabalhadores 
da associação, 66% são 
mulheres, percentual que 
espelha o cenário nacio-
nal, já que cerca de 70% da 
mão de obra na reciclagem 
de resíduos no Brasil é fei-
ta por mulheres, segundo 
o relatório de 2014 
do Movimento Nacional 
dos Catadores de Mate-
riais Recicláveis (MNCR). 

Galpão da ASCARPI utilizado pela comunidade

Fo
to

: A
le

ss
an

dr
a 

G
io

va
nn

a



VALOR COMPARTILHADO / ANO 8/ Nº 16 11

Balbina antes trabalhava como cozinheira, mas ficou 
desempregada e viu na reciclagem a possibilidade de 
continuar a vida. Ela estudou até a 5ª série, mas, com 
o trabalho na associação, pôde formar sua filha no 
ensino superior em Engenharia Civil.

Esse cenário não deixa de gerar sentimentos contraditó-
rios: por um lado, é o reflexo da exclusão social de mu-
lheres pretas, sem escolaridade e sem acesso a trabalhos 
com melhores remunerações e condições sanitárias; ao 
mesmo tempo, a reciclagem acaba sendo um instru-
mento de inclusão social e combate à pobreza. 

O ofício  pode ser visto por 
muitos com desdém, mas 
para mulheres que viram 
no lixo uma forma de sair 
de cenários de violência 
doméstica, como a dona 
Maria Anita, de 77 anos, o 
trabalho da reciclagem é 
motivo de muito orgulho

Maria é hoje a trabalhadora mais velha da ASCARPI. 
Nunca havia trabalhado fora, subjugada ao contex-
to familiar. A reciclagem se apresentou como uma 
alternativa à esmola, lhe possibilitou criar os filhos 
pequenos sendo mãe solo e ter sua dignidade de vol-
ta, assumindo a autoria de sua própria jornada.

Histórias como as de Balbina e Maria são inúmeras. 
Apesar do tom motivacional da trajetória de supera-
ção, não há nada para se romantizar. A memorável 
escritora e catadora Carolina Maria de Jesus disse 
em Quarto de Despejo: “Parece que vim ao mundo 
predestinada a catar. Só não cato felicidade.” Desde a 
publicação de seu livro, em 1960, até aqui, muita coisa 
mudou, mas ainda há um longo caminho pela frente. 

FAZENDO A DIFERENÇA
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FAZENDO A DIFERENÇA

As vantagens 
socioambientais e 
econômicas da reciclagem 
dispensam apresentações, 
mas existem pontos-chave 
de atenção no que diz 
respeito às pessoas que 
realizam a atividade: 
formalização trabalhista, 
aposentadoria e condições 
sanitárias de trabalho.

Os catadores passaram a se organizar em associações 
e cooperativas desde os anos 80 e a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos determina a priorização dessas 
organizações no trabalho da gestão do lixo. Contu-
do, ainda existem poucas instituições formalizadas e 
com infraestrutura para realizar o trabalho. Ademais, 
elas dependem da construção de um relacionamento 
consistente com o poder público, já que muitas vezes 
a iniciativa privada se apresenta para a administração 
pública como um caminho mais fácil e atrativo para 
resolver a questão do lixo, numa oferta de múltiplas 
soluções para a limpeza urbana.

A Lei 12.305/2010 prevê que os municípios que 
“implantarem a coleta seletiva com a participação de 
cooperativas ou outras formas de associação de cata-
dores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas 
por pessoas físicas de baixa renda” serão priorizados 
no acesso aos recursos da União destinados a em-
preendimentos e serviços relacionados à limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos. Essa é uma 
grande oportunidade para o Terceiro Setor se empo-
derar, apoiando organizações que atuam na gestão 
de resíduos sólidos a se prepararem burocrática e 
estruturalmente para atuarem nessas conjunturas.



Referências

https://sinir.gov.br/images/cadernos_de_diag-
nostico/04_CADDIAG_Catadores.pdf 

Lei 12.305/2010 http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm 

https://www.pirapora.mg.gov.br/assets/planodi-
retor/upload/downloads/lano-municipal-de-sa-
neamento-b-20181228162805.pdf 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/27/
maioria-dos-brasileiros-nao-sabe-como-funciona-
-a-reciclagem-diz-pesquisa.ghtml 

https://www2.ufjf.br/labcaa/2010/03/08/mulheres-
-estao-mais-vulneraveis-ao-aquecimento-global/
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FAZENDO A DIFERENÇA

A ASCARPI, por exemplo, recicla cerca de 45 tone-
ladas de resíduos sólidos por mês. Segundo o Plano 
Municipal de Saneamento Básico de 2014, Pirapora 
gera cerca de 29,78 toneladas de lixo por dia. A ges-
tão do lixo é consorciada entre a associação e a coleta 
regular contratada pela prefeitura. Contudo, o acordo 
não garante para a associação um cenário de formali-
zação trabalhista para os catadores. 

Os municípios devem 
encarar as associações 
e cooperativas como 
prestadoras de serviço 
de interesse público, 
pois o trabalho dessas 
organizações pode gerar 
renda para o município e 
melhorar a performance 
ambiental. 

Portanto, é crucial apoiar esses negócios sociais 
para que eles possam crescer com estabilidade, 
garantindo direitos aos trabalhadores para que eles 
não fiquem reféns monetariamente da quantidade 
de material que reciclam.

Nunca antes as mudanças climáticas foram tão discu-
tidas e os países tão pressionados para criarem polí-
ticas que respondam ao tópico. Embora os líderes de 
nação e detentores do discurso sejam majoritariamen-
te homens, é impossível avançar neste tema sem o pro-
tagonismo feminino. As atividades tradicionalmente 
realizadas por mulheres já são as mais afetadas pelo 
aquecimento global.  A chave para o enfrentamento da 
crise ambiental passa por reconhecer a vulnerabilidade 
de gênero e criar responsabilidade coletiva.

https://sinir.gov.br/images/cadernos_de_diagnostico/04_CADDIAG_Catadores.pdf
https://sinir.gov.br/images/cadernos_de_diagnostico/04_CADDIAG_Catadores.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.pirapora.mg.gov.br/assets/planodiretor/upload/downloads/lano-municipal-de-saneamento-b-20181228162805.pdf
https://www.pirapora.mg.gov.br/assets/planodiretor/upload/downloads/lano-municipal-de-saneamento-b-20181228162805.pdf
https://www.pirapora.mg.gov.br/assets/planodiretor/upload/downloads/lano-municipal-de-saneamento-b-20181228162805.pdf
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/27/maioria-dos-brasileiros-nao-sabe-como-funciona-a-reciclagem-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/27/maioria-dos-brasileiros-nao-sabe-como-funciona-a-reciclagem-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/27/maioria-dos-brasileiros-nao-sabe-como-funciona-a-reciclagem-diz-pesquisa.ghtml
https://www2.ufjf.br/labcaa/2010/03/08/mulheres-estao-mais-vulneraveis-ao-aquecimento-global/
https://www2.ufjf.br/labcaa/2010/03/08/mulheres-estao-mais-vulneraveis-ao-aquecimento-global/
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COM A FALA QUEM

Jênnifer Ramos

Colaboração: 
Delânzia Junho, 

Mariana Pimenta 
e Sofia Fuscaldi

COM A FALA 

QUEM LUTA 
CONTRA A 

VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 
E FAMILIAR

NO DIA 7 DE 
AGOSTO DE 2006, 
FOI OUTORGADA 
A LEI MARIA DA 
PENHA, UMA LEI QUE 
MUDOU DE MANEIRA 
DECISIVA A FORMA 
COMO A VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA É 
TRATADA NO BRASIL. 
MAS, AFINAL, QUEM É 
MARIA DA PENHA?
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Maria da Penha Maia Fernandes é uma mulher cea-
rence, farmacêutica bioquímica e mãe de três filhas. 
É autora do livro “Sobrevivi... Posso Contar” (1994), 
fundadora do Instituto Maria da Penha (2009), e foi 
premiada com o Diploma Bertha Lutz (2005), com 
o prêmio Sereia de Ouro (2017) e com a Medalha 
da Abolição (2015). A sua trajetória é marcada pela 
busca de justiça, que faz dela um símbolo da luta 
feminina por uma vida livre de violência.

Maria da Penha, assim como milhares de mulheres 
em todo o Brasil, foi vítima de violência doméstica. 
Em 1983, sofreu dupla tentativa de feminicídio por 
parte de seu então marido e, posteriormente, foi 
mantida por ele em cárcere privado. Entretanto, a 
violência não termina com o ex-marido, já que o 
Poder Judiciário era sistematicamente omisso e ne-
gligente com casos de violência doméstica. O ato só 
foi julgado 8 anos após o crime, e o ex-marido dei-
xou o Fórum em liberdade. O segundo julgamento 

ocorreu em 1996, e, mais uma vez, a sentença não 
foi cumprida. Em 1998, o caso ganhou dimensão 
internacional, e, com a intervenção da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, em 2001, o 
Estado brasileiro foi responsabilizado por negli-
gência, omissão e tolerância em relação à violência 
doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. 
Após muitos debates, a Lei 11.340, mais conhecida 
como Lei Maria da Penha, foi sancionada, tornando 
a luta de Maria da Penha uma importante conquis-
ta para todas as mulheres brasileiras. Sua história 
mudou outras histórias, e sua vida mudou muitas 
outras vidas. Hoje, ela continua atuando na luta 
contra a impunidade, dando palestras e falando de 
sua experiência.

 A sessão “Com a Fala Quem” desta edição tem a 
honra de ouvir a voz de quem ajudou muitas outras 
vozes a serem ouvidas. Confira aqui nossa entrevis-
ta especial com Maria da Penha:
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COM A FALA QUEM

VALOR COMPARTILHADO: CONSIDE-
RANDO A SUA EXPERIÊNCIA NO SIS-
TEMA JUDICIÁRIO E AS SUAS CON-
VERSAS COM OUTRAS MULHERES 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, JÁ EM PE-
RÍODO POSTERIOR À LEI ENTRAR EM 
VIGOR, QUAIS FORAM OS PRINCI-
PAIS AVANÇOS E COMO OS AVALIA?

Maria da Penha: Muitas foram as mudanças. Hoje, 
contamos com várias inovações trazidas pela Lei 
Maria da Penha. Uma das mais importantes são as 
medidas protetivas de urgência, que visam res-
guardar a integridade física e a vida das mulheres, 
mas muito ainda precisa ser feito.

VC: A LEI COMPLETOU 15 ANOS EM 
AGOSTO DESTE ANO. DESDE ENTÃO, 
TIVEMOS MUITAS CONQUISTAS. 
CONTUDO, A VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER É AINDA UM GRAVE PRO-
BLEMA SOCIAL NO BRASIL. SEGUN-
DO PESQUISA REALIZADA PELO 
DATAFOLHA PARA O FÓRUM DE SE-
GURANÇA PÚBLICA, POR EXEMPLO, 
UMA EM CADA QUATRO MULHERES 
SOFREU VIOLÊNCIA DURANTE A 
PANDEMIA. DIANTE DESTE CONTEX-
TO, COMO VOCÊ AVALIA O CENÁ-
RIO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO 
BRASIL, PRINCIPALMENTE FORA DA 
REGIÃO SUDESTE.

MP: Muito me preocupa a falta de implementação 
das políticas públicas que atendem à Lei Maria da 
Penha nos pequenos municípios. Sabemos que o 
interior do Brasil é praticamente desassistido para 
o acolhimento e amparo à mulher em situação de 
violência. É extremamente necessário o compro-

Foto: Cid Moreira Fotografias
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COM A FALA QUEM

misso dos gestores públicos com a causa da mu-
lher. Todos os municípios, por menores que sejam, 
podem ter um Centro de Referência da Mulher e, 
nos municípios maiores, também os outros equipa-
mentos, como Delegacia da Mulher, Casa Abrigo, 
etc. Mas, o mais importante é a mulher ter onde 
recorrer quando decidir denunciar e romper com o 
ciclo da violência. Esta é uma das maiores bandeiras 
de luta do Instituto Maria da Penha: que, dentro 
das unidades de saúde dos pequenos municípios, 
funcione um Centro de Referência da Mulher.

VC: NA SUA AVALIAÇÃO, QUAIS PON-
TOS AINDA PRECISAMOS AVANÇAR 
PARA EFETIVAMENTE OFERECER 
PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR?

MP: O que precisa avançar urgentemente é a capilari-
zação das políticas públicas que atendem à Lei Maria 
da Penha. Também temos que colocar em prática 
o que preconiza a Lei Maria da Penha quando fala 
em capacitação periódica dos agentes envolvidos na 
aplicação da Lei, como a realização de campanhas 
educativas por parte do poder público. Além de pre-
cisarmos avançar na introdução do tema do enfren-
tamento à violência doméstica nas escolas.

VC: “EM BRIGA DE MARIDO E MU-
LHER, NINGUÉM METE A COLHER”; 
“AS MULHERES APANHAM PORQUE 
GOSTAM OU PORQUE PROVOCAM”. 
DITADOS E FRASES COMO ESSAS RE-
FLETEM UMA POSTURA INTROJETA-
DA NA CULTURA BRASILEIRA, USADA 
PARA VALIDAR UMA OMISSÃO OU 
NORMATIZAR A VIOLÊNCIA CONTRA 
A MULHER. COMO MUDAR ESSE CE-
NÁRIO? QUAIS SÃO OS CAMINHOS?

“... o mais 
importante é 
a mulher ter 
onde recor-
rer quando 
decidir 
denunciar e 
romper com 
o ciclo 
da violência.”
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COM A FALA QUEM

MP: A mudança da cultura machista e patriarcal, 
para acontecer, precisa passar impreterivelmente 
pela educação. Por isso, é extremamente impor-
tante que seja adotado o que preconiza no inciso 
IX do Artigo 8º da Lei Maria da Penha – “o des-
taque, nos currículos escolares de todos os níveis 
de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos 
humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia 
e ao problema da violência doméstica e familiar 
contra a mulher”. Somente através da educação 
poderemos transformar as novas gerações para a 
construção de uma cultura de paz. 

VC: EXISTEM ALGUNS MOVIMEN-
TOS QUE INSISTEM EM PRIVILEGIAR 
A VOZ DO AGRESSOR, POR MEIO 
DO DISCURSO DE “OUVIR O OU-
TRO LADO DA HISTÓRIA” E ACHAM 
QUE COLOCAR A VÍTIMA DIANTE DO 
AGRESSOR PARA ESSA ESCUTA SEJA 
PARTE DO PROCESSO DE JUSTIÇA. O 
QUE A SENHORA PENSA A RESPEITO? 
COMO DEVEMOS NOS POSICIONAR 
DIANTE DESSE TIPO DE POSTURA?

MP: É necessário que nos equipamentos que 
atendem a Lei Maria da Penha, como a Delegacia 
da Mulher e o Juizado de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher, existam as equipes 
multidisciplinares com assistentes sociais, psicó-
logas e advogadas para acolher a mulher e não 
deixar que ela seja revitimizada ou passe por 
violência institucional.

VC: EM 2009, FOI CRIADO O INSTI-
TUTO MARIA DA PENHA COM O IN-
TUITO DE ENFRENTAR A VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

“A mudança 
da cultura 
machista e 
patriarcal,
para aconte-
cer, precisa 
passar 
impreteri-
velmente
pela 
educação.”



Conheça os projetos do Instituto Maria da Penha.

institutomariadapenha.org.br 

/InstitutoMariadaPenha 

/institutomariadapenha 

/instmariadapenha
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MULHER, A PARTIR DE MECANISMOS 
DE CONSCIENTIZAÇÃO E EMPODE-
RAMENTO. COMO É ESSE TRABALHO?

MP: O Instituto Maria da Penha é uma organização 
não governamental, sem fins lucrativos, fundada 
por mim, com sede em Fortaleza/CE e representa-
ção em Recife/PE, que atua na prevenção da violên-
cia doméstica e familiar contra as mulheres através 
de projetos pedagógicos. Atuamos com cursos e 
formações nas universidades, escolas, empresas e 
também junto às comunidades situadas em áreas de 
vulnerabilidade social. O IMP também atua na ge-
ração de dados estatísticos com uma pesquisa sobre 
violência doméstica e condições socioeconômicas 
(PCSVDFMulher), que desenvolvemos em parceria 
com a Universidade Federal do Ceará, desde 2016. 
Os relatórios de dados dessa pesquisa estão dispo-
níveis no site do IMP. Também realizamos projetos 
com crianças e com homens autores de violência e 
fazemos atendimento às mulheres em situação de 
violência através do “Direct” do Instagram, com 
o projeto “As Penhas”, que foi agraciado, em 2021, 
com o Prêmio Marco Maciel.

VC: A SENHORA É CONSIDERADA UM 
SÍMBOLO DA LUTA CONTRA VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA. MAS, EXISTE UMA 
CARGA QUE ACOMPANHA ESSA PO-
SIÇÃO. PODERIA NOS CONTAR SOBRE 
AS DIFICULDADES EM REPRESENTAR 
ESSA CAUSA?

MP: É uma honra e uma grande responsabilidade, 
porque eu não me permito parar. Me sinto cada vez 
mais comprometida e me angustio muito quando 
um caso fatal acontece por conta da morosidade dos 
poderes envolvidos na aplicação desta Lei.

VC: QUAL A MENSAGEM QUE A SE-
NHORA DEIXA PARA AS MULHERES 
QUE SOFREM ALGUM TIPO DE VIO-
LÊNCIA DOMÉSTICA? COMO ROM-
PER ESSE CICLO?

MP: Sabemos que não é fácil romper o ciclo da vio-
lência, denunciar e mudar de vida. Mas a Lei Maria 
da Penha veio resgatar a dignidade da mulher bra-
sileira. Agora, nós mulheres contamos com uma Lei 
e não precisamos mais viver no medo e na opressão 
dentro de nossas próprias casas. Romper o silêncio é 
o primeiro passo para uma transformação. Denun-
cie! “Quando a violência acaba, a vida recomeça”.

https://www.institutomariadapenha.org.br/
https://www.facebook.com/InstitutoMariadaPenha/
https://www.instagram.com/institutomariadapenha/
https://www.youtube.com/user/instmariadapenha
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Uma iniciativa que traz a 
igualdade de gênero como 
compromisso inegociável 
para o fortalecimento 
das Organizações da 
Sociedade Civil

Nanda Soares   
Colaboração: Julia Caldas de Almeida



VALOR COMPARTILHADO / ANO 8/ Nº 16 21

Uma adaptação de gênero na conhecida frase da 
Oração dos indígenas norte-americanos Hopi nos 
conecta para a ação. Essa frase evoca a força coletiva 
das mulheres, revelando uma persona inspiradora, 
corajosa, proativa, que luta em prol de uma causa e 
com propósito bem definido. Que enfrenta desafios 
diversos, é reconhecida pela dedicação e criativida-
de, e se posiciona como agente de transformação 
social. Essa é uma breve descrição das mulheres que 
compõem o Terceiro Setor.

Uma matéria especial do Rede GIFE  de 2005 já 
apontava que a presença das mulheres é mar-
cante no Terceiro Setor. Das 77 organizações 
associadas ao Grupo de institutos, fundações 
e empresas, 51% contavam com mulheres em 
posições de liderança.

Cada uma dessas mulheres tem o potencial de guiar 
e moldar projetos e organizações de modo signifi-

cativo. Porém, mesmo atuando na linha de frente, 
delineando estratégias para o planejamento, com 
experiência e resultados comprovados, as mulheres 
percorrem caminhos conflitantes, com salários desi-
guais, pouca valorização e sobrecargas. 

O cenário de pandemia ampliou o olhar sobre as 
vulnerabilidades sociais das mulheres e a necessi-
dade de mobilização, assim como também “escan-
carou” o papel importante que as mulheres desem-
penham no Terceiro Setor. Diante disso, em 2021, a 
ONU Mulheres escolheu, para a campanha do 8 de 
março, o tema “Mulheres na liderança: alcançando 
um futuro igual em um mundo de COVID-19’’. 
E foi a partir desse assunto tão urgente que Julia 
Caldas de Almeida, superintendente da Federação 
Mineira de Fundações e Associações de Direito 
Privado (FUNDAMIG), e Nanda Soares, diretora 
da CONECTIDEA , enxergaram a oportunidade de 
abrir espaço de diálogo e construir uma aliança tris-

“Nós somos aquelas por quem estávamos esperando”

https://fundamig.org.br/
https://www.conectidea.com.br/


“Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igual-
dade de oportunidades para a liderança em todos os níveis 
de tomada de decisão na vida política, econômica e pública e 
adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a 
promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de to-
das as mulheres e meninas em todos os níveis são algumas das 
metas globais do ODS 5.
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setorial, visando uma caminhada de empoderamento 
para a plena participação e protagonismo feminino. 

A iniciativa recebeu o nome de “A Força das Mulhe-
res no Terceiro Setor” e, teve como pilar principal, o 
apoio às equipes das Organizações da Sociedade Civil 

PRIMEIRA AÇÃO:

UM ENCONTRO INSPIRADOR - DIÁLOGOS QUE IMPULSIONAM
O webinar  intitulado “Mulheres são a maioria da força de trabalho no Terceiro Setor”  foi o pri-
meiro passo para consolidar a ideia de construir diálogos empáticos e agregar experiências, pautas 
em parcerias importantes, com foco especial nas lideranças. Participaram convidadas que hoje 
fazem parte do Grupo de Trabalho formado para dar continuidade às ações. Confira aqui.

SEGUNDA AÇÃO:

MANIFESTO “A FORÇA DAS MULHERES NO TERCEIRO SETOR”
Com uma dinâmica participativa, foram realizados três encontros de articulação para a cons-
trução do Manifesto “A Força das Mulheres no Terceiro Setor”, que tem como foco a igualdade 
de gênero - quinto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS 5). 

(OSCs), levando em consideração o cenário pandêmi-
co que trouxe à tona uma realidade na qual “as mu-
lheres foram duramente atingidas pela Covid-19, pois 
constituem 70% das pessoas que trabalham no setor 
social e de saúde em todo o mundo, e estão na linha 
de frente da resposta” (ONU Mulheres). 

Conheça o passo a passo dessa iniciativa

https://www.youtube.com/watch?v=8iUrbKVuU5A


A profissionalização e a gestão do Terceiro 
Setor são, ainda hoje, uma lacuna que precisa 
ser fortalecida. O Manifesto é uma oportuni-
dade para focar neste ponto e as mulheres são 
pilares que precisam ser reconhecidos nesta 
construção. “A questão é que, se a principal 
força de trabalho no Terceiro Setor é feminina, 
empoderar essas mulheres é empoderar o Ter-
ceiro Setor, que, profissionalizado, qualificado 
e bem remunerado, poderá dialogar de igual 
para igual com os demais setores. Ou seja, a 
chamada aliança trissetorial, é a única forma 
de avançarmos nas pautas do desenvolvimento 
sustentável”, ressalta Julia Caldas.

A diretriz central do Manifesto é a valorização 
e empoderamento das mulheres pela via do co-
nhecimento, fomentando espaços de fala, lide-
rança, formação e sensibilização. Durante o 17º 
Encontro Nacional do Terceiro Setor (ENATS), 
realizado de 27 de setembro a 1º de outubro de 
2021, essa diretriz já revelou sua potência. Du-
rante o Encontro, o Manifesto foi lançado ofi-
cialmente no painel  de encerramento do evento.

AÇÕES FUTURAS:

CONSTRUINDO INDICADORES E UM GUIA 
PARA A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
Como próximos passos desse trabalho conjunto, 
será realizada uma  pesquisa  para começar a 
aprofundar o perfil e necessidades das mulheres 
que atuam no Terceiro Setor, bem como a cons-
trução de um Guia, com propostas para que a 
Gestão do Terceiro Setor fomente a qualifica-
ção, trabalhe os ODS e concretize caminhos de 
representatividade e protagonismo feminino. 
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Conheça o passo a passo dessa iniciativa

https://www.youtube.com/watch?v=zEYL1VfKnm0&list=PLIJRuV-68_ArKxMr-qGDix7mpoJ_XNXK9&index=9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSzbh0HUA3Qg6SQFvpLp1MBILxMBrbLgH8_QDvU98Z7wqmkg/viewform


MANIFESTO  
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“O papel da mulher como agente de trans-
formação tem sido valorizado? 

Quais conquistas e desafios mais signi-
ficativos para avançar rumo à igualdade 
de gênero? 

Este Manifesto faz parte de uma jorna-
da de empoderamento, visando a plena 
participação e protagonismo feminino na 
sociedade, por meio das Organizações da 
Sociedade Civil.

Viemos reafirmar nosso papel e ecoar nos-
sa voz. Fazemos este movimento pelo re-
conhecimento e valorização das mulheres 
atuantes no Terceiro Setor, que são potên-
cias transformadoras e maioria da força de 
trabalho nas organizações sociais.

Estamos comprometidas com o desen-
volvimento e empoderamento do Tercei-
ro Setor, considerando como caminho a 
igualdade de gênero, que não é apenas 
um direito fundamental, mas base para o 
desenvolvimento sustentável, e não tole-
raremos retrocessos.

Nós, mulheres do Terceiro Setor, somos 
parte relevante do esforço mundial para 
alcançar as metas presentes na Agenda 
2030, e queremos assegurar que todas as 
mulheres tenham condições de vida e tra-
balho digno. 

Somos competentes, compromissadas, 
uma mão de obra cada vez mais quali-
ficada e estamos dispostas a apoiar na 
profissionalização contínua de todas e 
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todos os trabalhadores do Setor, visando 
a excelência na atuação das organizações 
por nós representadas.
Somos mulheres que se importam e tra-
balham em prol de um mundo melhor. 

Somos mulheres que cuidam e lideram, 
vivendo diariamente com a sobrecarga 
de jornadas triplas e de um machismo 
estrutural, que infelizmente ainda existe 
e não deve mais ser tolerado. 

Somos proativas e fomentamos redes de 
apoio, buscando contínuo aprendizado 
para realizar e compartilhar. 

Somos as trabalhadoras, gestoras e líde-
res que ainda precisam reivindicar salá-
rios iguais e de acordo com o mercado, 
ainda que exerçamos a mesma função, 
com qualificação e dedicação.

Queremos a igualdade de oportunidades 
e ser presença efetiva e respeitada nos 
espaços de poder.

Este é um chamado para que possamos 
avançar, gerar valor e desenvolvimento pela 
via do conhecimento, entendendo que é 
também necessário aumentar o acesso a 
tecnologias de informação e comunicação 
para promover o empoderamento.

Questionamos a pouca representativida-
de das mulheres em todos os níveis hie-
rárquicos, considerando diferentes perfis, 
realidades e uma gestão empática. 

Somos corajosas e estamos dispostas a 
uma verdadeira transformação.

Assumimos o papel de guardiãs de uma 
cultura de igualdade e justiça social. 
Estejamos sempre vigilantes e pautadas 
pela sororidade.”
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Bordando histórias 
de resistência
Bordando histórias 
de resistência
Como o bordado ajuda as mulheres atingidas 
por barragens a lutarem por seus direitos e a 
manifestarem as violações sofridas

* Formada em Relações Públicas e Jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. O seu segundo traba-
lho de conclusão de curso foi a escrita de um livro-reportagem sobre o trabalho voluntário realizado diante do 
rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019. @narrativascomunicacao.

Taiany Gonçalves* 
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Bordando histórias 
de resistência
Bordando histórias 
de resistência

Em 2019, realizei uma reportagem sobre o rompimen-
to da barragem em Brumadinho, motivada a conhecer 
mais sobre o trabalho voluntário desenvolvido na 
região. Para isso, busquei voluntários e vítimas que pu-
dessem relatar suas versões sobre a maior tragédia da 
mineração brasileira, que ceifou a vida de 272 pessoas 
em 25 de janeiro de 2019 e deixou outras tantas órfãs, 
desabrigadas e desempregadas. 

Na época, o que muito me chamou a atenção é que 
todas as vítimas que aceitaram conversar comigo e 
relataram suas dores eram mulheres. Seria uma mera 
coincidência?

Boa parte delas tinha perdido seus maridos na tra-
gédia e ainda tentavam entender como e onde pode-
riam refazer a vida com os filhos. Outras, apesar de 
vivenciarem o infindável luto pelos muitos parentes 
e amigos que tiveram suas vidas arrancadas de modo 
brutal, deixavam a dor momentaneamente de lado 
para ajudar as pessoas que acreditavam estar ainda 
mais debilitadas e necessitadas. Uma verdadeira 
legião de afeto e empatia.  

Também existiram aquelas mulheres que simples-
mente não tiveram a oportunidade de parar para sen-
tir a sua dor, pois, além dos entes queridos, também 
haviam perdido seus empregos. Portanto, era preciso 
enfrentar o luto, para sair à luta pela sobrevivência. 
Em todas as histórias, vi muita garra, luta e um papel 
de protagonismo inegável. Antes, durante e, especial-
mente, após o trágico e criminoso acontecimento. 

Foi então que percebi o fato de todas as vítimas entre-
vistadas serem mulheres não era uma simples coinci-
dência e não se limitava apenas ao contexto mineiro. 

Apesar de homens e mulheres serem atingidos indis-
tintamente por barragens, sejam elas provenientes 
das centrais hidrelétricas, da mineração, ou quais-
quer outras, não há como negar que os impactos nas 
vidas femininas são muito mais devastadores. 

Afinal, muitas questões sociais, como o patriarcado 
e o machismo, que deixam marcas diariamente na 
vida das mulheres, são ainda mais intensificadas na 
construção e no rompimento de uma barragem. 
Para se ter uma ideia, nas regiões onde são instaladas 

mineradoras, há o aumento de estupros, violência 
doméstica e prostituição, como aponta o relatório 
“Mulheres e Mineração no Brasil” , do Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBA-
SE. O mesmo vale para as localidades nas quais são 
implantadas centrais hidrelétricas.

Além disso, quando há o rompimento da barragem, 
as mulheres também são as mais afetadas. Além dos 
relatos mencionados anteriormente sobre a tragédia 
em Brumadinho, o mencionado relatório da IBASE 
mostra que, como são as mulheres as principais res-
ponsáveis pela agricultura familiar, elas são poten-
cialmente afetadas quando a lama invade o rio ou 
esse é represado. 

Arpilleras: luta e resistência  
Diante de todas as graves violências sofridas pelas 
mulheres no cenário das barragens, as mulheres 
organizadas do Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB)  começaram, em 2013, a realizar 
oficinas de bordado para que as atingidas das cin-
co regiões brasileiras tivessem a oportunidade de 
denunciar as violações sofridas durante o processo 
de construção das centrais hidrelétricas e no rompi-
mento das barragens. 

O projeto ganhou o nome de “Arpilleras”, uma técnica 
têxtil chilena utilizada pelas mulheres do Chile durante 
a ditadura de Augusto Pinochet para driblar a ditadura 
e, assim, denunciar a violência sofrida na época.

Foto: arquivo MAB
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Nesse sentido, o Coletivo de Mulheres Atingidas do 
MAB implementou essa metodologia de trabalho 
feminista para que as mulheres atingidas no Brasil 
pudessem contar suas histórias por meio do borda-
do, uma vez que, por meio das palavras, o processo 
tende a ser muito mais doloroso. 

Desse modo, por meio da 
técnica das Arpilleras, as 
atingidas bordam suas pró-
prias histórias ao falarem so-
bre as injustiças e violações 
ambientais, sociais, econô-
micas e culturais sofridas, 
bem como de suas dores. 
Além disso, as oficinas de 
bordado tornam-se momen-
tos importantes e decisivos 
para que elas se auto-orga-
nizem, conversem e plane-
jem as ações e lutas futuras. 

O referido projeto do MAB também promove o 
encontro entre as mulheres atingidas das dife-
rentes regiões brasileiras por meio das marchas, 
dos atos, dos encontros nacionais e das reuniões 
virtuais. Esse processo de intercâmbio não apenas 
permite a partilha de experiências, como contri-
bui para a sistematização das pautas nacionais e 
para a unificação da luta, da resistência e do senti-
mento de pertencimento. 

Além disso, como forma de disseminar ainda mais 
essa luta, o Movimento dos Atingidos por 
Barragens conta com o Acervo Digital Arpille-
ras.  A exposição é composta por quase 300 peças 
têxteis que divulgam a resistência das mulheres 
atingidas em defesa da vida. 

A luta se inicia desde 
muito cedo
A cearense e engenheira agrônoma Marina Calisto, 
de 25 anos, é uma das mulheres atingidas que parti-
cipa do projeto Arpilleras, mas que, muito antes de 
se tornar adulta, já tinha que lidar com a realidade 
de ser uma atingida. 

“Fui atingida pela barragem Castanhão, entre finais 
da década de 90 e início dos anos 2000. Eu era 
criança na antiga comunidade do Alagamar. Desde 
o início da construção da obra, diversos impactos 

Foto: arquivo MAB
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podem ser relatados, desde a ausência de infor-
mações até o processo de inexistência de projetos 
específicos para reassentar as famílias rurais, além 
da expulsão das famílias, em virtude da inundação 
ocorrida entre 2003 e 2004”, relata a mestranda da 
Universidade Federal do Ceará. 

Apesar de, na época, ela ser muito nova, a memória 
de Marina é viva. Isso se deve, principalmente, ao 
fato de seus pais atuarem no Movimento dos Atin-
gidos por Barragens (MAB). Assim, ela e os irmãos 
iam com os pais para as reuniões e mobilizações, e, 
por isso, desde muito cedo, entendeu que era preci-
so lutar para resistir.

“Em fins de 2003 e início de 2004, nós ainda mo-
rávamos na velha comunidade. Com a inundação, 
nós e muitas outras famílias nos mudamos para 
barracos de madeirite que foram construídos tem-
porariamente para abrigar as famílias desamparadas. 
Passamos um ano e meio nesse espaço: mais de 100 
famílias, cada uma em barracos de 20 m². Depois, 
após sucessivas lutas e manifestações, deu-se início 

à construção do reassentamento Novo Alagamar. 
Nós nos mudamos para a nova comunidade em 
agosto de 2005. Desde então, minha família mora 
lá. Foi um processo muito emocionante a chegada 
às novas casas, um momento de conquista e de 
reconstrução da vida”, conta Marina, que ainda 
destaca como uma das lutas mais importantes do 
período, a ocupação da BR 116, em 2004, da qual 
saiu uma sequência de negociações importantes 
para toda a região e comunidades atingidas pela 
barragem Castanhão.

Hoje em dia, Marina Calisto continua ainda mais 
forte na luta, seja por meio da sua participação e 
militância no MAB, seja contribuindo para a organi-
zação da sua comunidade ou por meio da realização 
de estudos acadêmicos. Isso porque, tanto em sua 
graduação como no mestrado que cursa agora, a 
cearense pesquisa sobre o tema, de forma a realizar 
importantes e relevantes contribuições.

E, quando finalmente pergunto a ela o que é ser 
mulher atingida, ela não titubeia na descrição: 

Foto: arquivo MAB
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“É semelhante a ser mulher na socie-
dade, isto é, com as marcas e ques-
tões sociais decorrentes disso. Mas, 
sobretudo, ser mulher é uma cons-
trução social. É ter, obviamente, ca-
racterísticas biológicas particulares, 
mas ser uma parte que deve ser so-
cialmente igual na construção geral 
da sociedade. Ser mulher atingida é 
também ter o desafio de lidar com 
o patriarcado aliado aos impactos e 
violações dos processos de constru-
ção de barragens, processos esses 
que afetam consideravelmente as 
novas vidas. Por isso, é também se 
reconstruir cotidianamente, sempre 
chamando e envolvendo outras nes-
se processo. Acho que ser mulher 
atingida é também ser um sujeito 
coletivo, que faz parte de uma luta 
coletiva, que envolve a resistência 
por mudanças profundas na socie-
dade, no modelo energético e na 
vida das mulheres”. 
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Conheça o papel do Meninas de Sinhá e do Flores 
do Morro em tecer redes de apoio para mulheres, 
transpassadas pela criatividade, dança e música.

Gabriela Meireles Caldas Fernandes

CAMINHOS 
NA CIDADE: 

ONDE AS 
HISTÓRIAS 

VIRAM ARTE  

Grupo Cultural Meninas de Sinhá/ percussão. Foto: Ligia Nassif
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Em 1996, no Alto Vera Cruz, um grupo de mulhe-
res se uniu para cantar e dançar, sublimando todo 
tipo de história ou dor em arte e ofício. Era o Grupo 
Cultural Meninas de Sinhá. Tempos depois, em 2011, 
nasce um projeto diferente, formado por mulheres 
moradoras do Morro das Pedras, nomeado Flores 
do Morro. Suas integrantes compartilham saberes 
sobre bordado, dança e várias outras expressões da 
criatividade. Mesmo em pontas opostas na cidade 
e com jornadas muito diferentes, ambos os espaços 
compartilham da importante missão de amparar e 
encorajar mulheres a descobrirem sua potência por 
meio das artes.  São nesses espaços que uma habilida-
de aprendida pode significar uma nova chave para o 
futuro, uma cantiga de roda consegue se levantar de 
passados silenciosos e, na conversa distraída do dia a 
dia, são construídos laços de solidariedade. 

Alguns desses grupos já começam maciços, com 
nome e local estabelecidos. Outros crescem aos 
poucos, mudando de nome e endereço, mas sempre 
com a visão de uma líder servindo de bússola. No 
caso da atual OSC Meninas de Sinhá, a semente de 
todas as conquistas está na determinação de Dona 
Valdete, ativista social e antiga faxineira do Centro 
Integrado de Atendimento ao Menor (CIAME). 
Tudo começou nas voltas do trabalho da futura lí-
der, quando ela observava inúmeras mulheres sain-
do do centro de saúde carregadas de medicações. 
Um dia, decidiu abordá-las: “Uma mulher explicava 
que tomava remédio porque seu filho era trafican-
te, outra seu marido era alcoólatra, outra se sentia 
sozinha, pois os filhos todos tinham se casado, cada 
uma com sua dor e sua história e, Valdete perce-
beu que, o que elas mais precisavam, era de serem 
ouvidas”, conta Patrícia Lacerda, professora de artes, 
música e produtora cultural do Meninas de Sinhá. 

Foto: arquivo Flores do Morro
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Paciência é uma virtude, então Dona Valdete come-
çou aos poucos. Primeiro, ela convidou aquelas mu-
lheres que via no centro de saúde para um encontro 
semanal no Ciame, onde acabavam se conhecendo 
melhor, cantando, dançando, fazendo ginástica e até 
se divertindo com brincadeiras da infância. Diante 
do sucesso dos encontros, a líder propôs que crias-
sem um grupo para cantarem nas escolas, Institui-
ções de Longa Permanência para Idosos, penitenciá-
rias e onde mais pudesse chegar. 
 
Atualmente, com o nome Meninas de Sinhá, o grupo 
se destina às apresentações culturais de cerca de 30 

www.meninasdesinha.org.br 

@meninasdesinha 

youtube.com/meninasdesinha 

cantadeiras, além de oferecer atividades e oficinas 
artísticas diversas para todas as idades. Entre os  
principais objetivos que mobilizam as Meninas, está 
atender às demandas sociais e culturais da população 
periférica e idosa, não somente do Alto Vera Cruz e 
adjacências, mas de toda regional Leste de BH. 

Grupo Cultural Meninas de Sinhá/ percussão. Foto: Ligia Nassif

https://www.meninasdesinha.org.br/
https://www.instagram.com/meninasdesinha/
https://www.youtube.com/user/Meninasdesinha


floresdomorro@gmail.com

@floresdomorro

floresdomorro
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Transformações que 
florescem 
O exemplo de Dona Valdete prova que, às vezes, um 
chamado amigo é o primeiro passo para encorajar 
alguém a mudar a própria vida. Mas qual a motiva-
ção para se manter em uma rede de apoio? Como um 
grupo ajuda a florescer esse compromisso? 

Atento às singularidades e limitações de cada nova 
pessoa que chega, o projeto Flores do Morro ins-
pira algumas respostas para os questionamentos. 
“Nosso foco não está no produto como resultado, 
mas no processo de criação, por estimular as mu-
lheres participantes a se assumirem como sujeitos 
transformadores da realidade”, explica a designer, 
arte-educadora e integrante do Flores, Jéssica Ka-
waguiski Rodrigues. “A dança e a expressão corpo-
ral estão presentes na maioria das nossas etapas – 

como ferramenta de expressão criativa, como forma 
de acessar vivências pessoais de forma mais lúdica, 
como forma de experimentar composições com o 
próprio corpo e fortalecer o sentimento de perten-
cimento ao grupo”, revela. 

Receptivo às transformações do tempo e engajado 
na criação de uma cultura mais cooperativista, o 
Flores do Morro conta com parcerias e articulações 
com outros grupos, coletivos, artistas e lideranças 
da comunidade, desde o início de suas atividades. 

Saiba mais sobre o Flores do Morro:

Foto: arquivo Flores do Morro

http://floresdomorro@gmail.com
https://www.instagram.com/floresdomorro/
https://www.facebook.com/floresdomorro/
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Assim, com o tempo e a convivência, vão surgindo 
novas perspectivas sobre o ofício e sobre a própria 
postura, seja junto ao grupo ou na singularidade 
de cada uma das Flores. “As transformações são 
até difíceis de medir, porque muita coisa acaba 
ficando na subjetividade de cada uma, percebemos 
muitas mudanças de comportamento em algumas 
participantes, mulheres que tinham muita difi-
culdade na fala, por exemplo, apresentaram uma 
melhor desenvoltura para se comunicar, cantar 
nossas cantigas de roda, participar das atividades 
propostas e até mesmo atuar em nosso espetáculo 
de dança no Museu Gerdau em 2019”, observa a 
designer. “Nosso grupo acolhe mulheres em suas 
singularidades, que muitas vezes perpassam por 
alguma limitação física, motora ou psicológica 
e tentamos acolhê-las da melhor forma possível, 
tendo uma escuta mais respeitosa”, assegura.

Lições de resistência
Apesar do zelo e da aplicação nas atividades pro-
postas e do engajamento constante na busca por 
possibilidades de manter os grupos ativos, uma 
série de desafios estruturais ainda se impõe. “Mui-
tas das dificuldades enfrentadas pelas mulheres, 
sempre estiveram presentes em meio às invisibili-
dades do cotidiano e mais do que nunca, agora em 
tempos de pandemia estão latejantes, nesse con-
texto em que a grande maioria do grupo é formada 
por mulheres negras, moradoras de periferias, que 
têm, frequentemente, os filhos ou netos para criar, 
ou que não tiveram um estudo formal, e conse-
quentemente encontram problemas para ter um 
trabalho com carteira assinada e uma renda fixa”, 
expõe Jéssica. Nessas circunstâncias, o Flores do 
Morro traça uma série de estratégias para ampa-
rar suas integrantes, valendo-se, por exemplo, de 

plataformas digitais para reuniões e de manuais 
físicos simplificando seu uso, além do apoio de 
voluntários da área da saúde, para que as mulheres 
do grupo possam acessar apoio psicológico, quan-
do necessário. 

Ainda que do outro lado da cidade, o Meninas de 
Sinhá compartilha de questões semelhantes ao Flores. 
Afinal, suas ações não se limitam somente às inte-
grantes do projeto, mas buscam se estender às deman-
das de suas famílias e comunidades. Somado a isso, 
a produtora cultural Patrícia defende que, desde seu 

Foto: arquivo Flores do Morro
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surgimento, o Meninas tem o grande compromisso 
de advogar pela população idosa e periférica, a fim 
de reivindicar saúde, dignidade e inclusão indepen-
dente das circunstâncias. Nesse sentido, ela conta que 
o grupo foi pioneiro: “Poderiam até existir grupos de 
idosos nos clubes dos ricos como Minas Tênis, mas 
nas periferias, não existia nenhum sequer”, informa. 
“O Grupo Meninas de Sinhá foi de extrema impor-
tância em seu início, com os encontros no CIAME 
resultando na restauração da saúde mental de di-
versas mulheres. Também podemos pontuar que os 
jornais não mais noticiavam somente as más notícias 
do tráfico e da violência que ainda assolam a região, 
mas a própria comunidade diz: as Meninas de Sinhá 
são orgulho do Alto Vera Cruz!”, enfatiza.  

São espaços repletos de possibilidades, onde a vi-
vência de cada pessoa que deseja participar pode 
tornar o coletivo ainda mais potente. Ao mesmo 
tempo, cada integrante tem a chance de desco-
brir em si novos talentos, habilidades e sonhos, 
sempre amparadas pelo engajamento do grupo. 
Tais trocas são fundamentais para inspirar todo 
tipo de transformação, afinal, “a nossa participa-
ção ativa juntamente com as mulheres, mobiliza 
e potencializa a voz de quem já está ali no ter-
ritório, com as habilidades e saberes que muitas 
vezes elas já possuem, e também, busca de for-
ma conjunta quais possíveis potenciais para um 
crescimento e fortalecimento enquanto coletivo”, 
conclui Jéssica. 
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DIÁLOGOS COM A UNIVERSIDADE

“Por um lugar ao sol”: 
Cláudia Aparecida Avelar Ferreira*
Simone Costa Nunes - Profa. PPGA/PUC Minas**

desafios de mulheres negras no mercado de trabalho
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DIÁLOGOS COM A UNIVERSIDADE

As vivências das mulheres negras são marcadas pela 
encruzilhada de pelo menos três estruturas exclu-
dentes: gênero, raça e classe social. A encruzilhada 
é conhecida na academia como interseccionalidade, 
concepção trazida pela autora americana Kimberlé 
Williams Crenshaw  (1991), em seu artigo seminal 
intitulado “Mapeando as margens: intersecciona-
lidade, política de identidade e violência contra as 
mulheres de cor”. Esta autora entende que o racismo 
pós-colonial e o sexismo decorrente do patriarcado 
levam à opressão mútua e entrelaçada de modo 
incisivo contra as mulheres negras.

A interseccionalidade de 
gênero, raça e classe 
social produz desigualda-
des de forma contínua, em 
decorrência da dificuldade 
de desemaranhar e 
erradicar categorias que se 
cruzam e interagem. 

Mas, não são apenas essas categorias que se intercru-
zam. Se as mulheres negras tiverem outras caracterís-
ticas excludentes, divergentes dos valores arraigados 
em determinadas culturas no que diz respeito, por 
exemplo, à orientação sexual, etnia, crença, diferença 
funcional e idade, elas vão se somar para produzir 
diferentes formas de discriminação. Essas caracterís-
ticas resultam em estereótipos vistos como negativos 
e que geram preconceitos, o que pode ser observado 
nos diversos espaços sociais: na escola, na universi-
dade, no ambiente de trabalho e na vida social. 

“Por um lugar ao sol”: 

1-Crenshaw, Kimberlé Williams. Mapping the margins: intersectionality, identity politics and violence 
against women of color. Stanford Law Review, v. 46, n.6, p. 1241-1299, July 1991.
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Nessa encruzilhada, impactante na vida de grande parte 
das mulheres negras, elas se encontram em situação de 
vulnerabilidade social, subalternizadas, invisíveis, emu-
decidas e sujeitas a todos os demais critérios discrimi-
natórios e subjetivos da realidade no Brasil.

No mercado de trabalho, as estudantes negras se de-
param com ideologias excludentes, como o sexismo, o 
racismo e a classe social. A rede social (Networking) é 
um divisor de águas para as estudantes pobres devido 
ao fato de elas não possuírem uma rede de colegas, 
amigos e parceiros com capital cultural e simbólico 
que possam indicá-las a algum cargo nas empresas. 

E, no que tange à qualificação, as estudantes negras 
ressaltam que gostariam de fazer uma pós-gradua-

ção, pois qualificar-se é o caminho para seu maior 
aprimoramento. No entanto, isso envolve dedicação 
e dinheiro que, na maioria das vezes, muitas delas, 
vulneráveis e pobres, não têm disponível, em decor-
rência do compromisso do pagamento do Fundo de 
Financiamento Estudantil (FIES), além da necessi-
dade de garantir seu sustento e da sua família. Por 
isso, elas não conseguem aproveitar oportunidades 
como as estudantes brancas. 

Assim, debate-se o discurso meritocrático proemi-
nente no mercado de trabalho, que leva à baixa par-
ticipação de negras nos processos seletivos, pela falta 
de oportunidades em adquirir habilidades específicas 
exigidas para o cargo. Exemplifica-se com duas falas 
de estudantes negras:

“[...] um jovem que frequentou a vida inteira uma escola particular, cursinho, 
tem acesso a curso de inglês, curso de computação, está sempre ali, às vezes, 
só no cursinho e na escola. E na escola pública, o que eu via bastante na mi-
nha realidade, eram pessoas assim que depois da escola tinham que trabalhar. 
Ninguém nunca fez um cursinho de inglês, ninguém nunca fez um cursinho de 
informática”.

“- uma pessoa negra, de baixa renda, favelada, qual a chance de ela chegar 
numa posição de supervisor de uma organização? Muito pouca, primeiro por-
que para ela já é difícil concluir o ensino médio. Entrar na faculdade, nem se 
fale. Só que hoje eu confesso que entrar na faculdade está até mais fácil, só que 
não é só entrar. Você precisa permanecer aqui, são cinco anos da sua vida que 
você precisa ficar aqui. Então, eu falo que a gente vive para sobreviver [...].”
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DIÁLOGOS COM A UNIVERSIDADE

Por isso, as políticas afirmativas como a lei de reserva 
de cotas para inserção no ensino superior, o Progra-
ma Universidade para Todos (ProUni) e o Fies favo-
recem as estudantes negras em condições vulneráveis 
a adentrar o ensino superior e o serviço público. Tais 
políticas são, assim, efetivas para o enfrentamento 
das desigualdades sociais, principalmente as raciais, 
desconstruindo a utopia meritocrática. Além dis-
so, elas funcionam como ponte para obter o capital 
cultural, agindo de forma contínua para acesso ao 
capital social, que permite ampliar a rede de rela-
cionamentos e o capital econômico, por meio do 
trabalho. Mesmo nesse contexto é importante perce-
ber que a desigualdade racial ainda intersecciona na 
escolha dos cursos, pois alguns têm mais bolsas do 
que outros, mais elitizadas, dificultando a inclusão de 
mulheres oriundas de áreas vulneráveis. 

As políticas afirmativas 
para a população negra, 
em especial para as 
mulheres pobres, resgatam 
essas mulheres em 
subalternização no 
contexto brasileiro e 
possibilitam que elas 
alcancem melhores níveis 
educacionais, respeito e 
chances equitativas em
relação às pessoas
brancas e de classe 
social superior. 

DIÁLOGOS COM A UNIVERSIDADE



VALOR COMPARTILHADO / ANO 8/ Nº 1641

Elas contribuem para que se possa ter acesso à alta 
hierarquia nas organizações, tentando vencer o teto 
de vidro. Quanto maior for a visibilidade acadêmica 
e profissional das mulheres negras, maiores são as 
possibilidades de elas reduzirem as desigualdades 
sociais e raciais, mitigando a supremacia branca. 

O racismo transparece na mobilidade social e, mais 
comumente, quando a mulher negra alcança maior 
escolaridade saindo de seu gueto, logo, do contexto 
social em que vive. O racismo estrutural se torna 
mais explícito, pois os brancos não estão acostu-
mados a dividir o lugar que sempre dominaram e o 
compartilhamento de seus valores não foi planejado. 
O que ocorre muitas vezes, para as mulheres negras 
serem aceitas nesse novo gueto, é a perda de sua 
identidade, passando a agir com base nas normas 
sociais ditadas por outros e vivendo uma dicotomia, 

pois se distanciam da sua identidade social negra e 
não se encaixam na identidade social branca. Não 
obstante, a interseccionalidade de gênero, raça e ou-
tras mais, permanece.

Ressalta-se ainda que as estudantes negras se depa-
ram com maiores dificuldades para inserção e inclu-
são no mercado de trabalho, dependendo do cargo, 
devido ao preconceito, ao estigma e ao signo racial 
relacionado à aparência física, principalmente ao 
cabelo afro. Outro aspecto que leva à tetra discrimi-
nação e à interseccionalidade é a orientação sexual 
não heterossexual. Algumas empresas, para deter-
minados cargos, não aceitarão mulheres negras que 
apresentam uma identidade social fora do padrão 
heteronormativo, sendo elas, novamente, excluídas 
do mercado de trabalho. Nesse caso, mais uma carac-
terística se entrecruza.

2- Ferreira, Cláudia Aparecida Avelar. Desigualdades a partir de vivências de mulheres universitárias no mercado de trabalho 
formal brasileiro: intersecções com raça e classe (tese de doutorado). Programa de Pós-Graduação em Administração. Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2020.

3- Teto de vidro ou glass ceiling trata-se de barreiras que dificultam a ascensão de mulheres a cargos de maior prestígio 
e poder nas organizações. 
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Exemplificamos alguns desafios 
com os quais as mulheres negras 
se deparam no seu cotidiano e, 
principalmente, para alcançar 
um lugar ao sol:
 
1)  as características fenotípicas das mulheres negras 
constituem um estigma, o que leva à discriminação 
nos contextos sociais e de trabalho, por questões cultu-
rais e hegemônicas; 

2)  injúria racial, assédio sexual e moral; 

3)  menores salários, baixa mobilidade profissional, 
empregos precários, utilidade marginal negativa;

4)  racismo institucional configurado por meio de nor-
mas, atitudes e práticas discriminatórias naturalizadas 
no ambiente de trabalho; 

5)  o mercado de trabalho é o local onde as relações de 
poder são mais acirradas, excludentes e preconceituosas; 

6)  mito da meritocracia em um país desigual, pois so-
mente é possível meritocracia quando existe igualdade 
de condições para todos os cidadãos; 

7)  as mulheres negras, apesar de começarem a traba-
lhar mais cedo para ajudar a família, permanecem em 
situação desigual devido à encruzilhada; 

8)  teto de vidro – black glass ceiling. Se, para as
 mulheres brancas é difícil chegar aos cargos de 
diretoria e CEO, o que dizer das mulheres negras? 
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Torna-se claro que todos os impedimentos subjetivos 
e concretos de que a mulher branca padece, como 
o sexismo, tendo elas salários menores em mesmo 
cargo e mesma carga horária dos homens brancos, 
são retratados em grau superior para as mulheres ne-
gras. Assim, ressalta-se a necessidade de quebrar, nas 
organizações, alguns paradigmas subjetivos, como o 
sexismo e o racismo, para avançar sobre as questões 
que envolvem gênero e raça. Essas temáticas deve-
riam ser debatidas nas faculdades e universidades, 
nos grupos de pesquisa, seminários e workshops. O 
recrutamento às cegas, já presente em países como 
Canadá e EUA, seria uma das saídas para tentar 
reduzir a subjetividade nas organizações por parte de 
gestores, coordenadores ou líderes empresariais.

Atenta-se ainda que mulheres negras precisam, pri-
meiramente, se identificar socialmente como mulheres 
negras, pois somente assim fortalecerão o seu coletivo e 
haverá representatividade negra na teoria e na prática.
Vencer esses desafios não é fácil, por isso, enfati-

zamos sobre a importância da lei que considera o 
racismo como crime (Lei 7.716 de 25 de janeiro de 
1989), e as ações afirmativas como a lei de reserva de 
cotas para inserção no ensino superior (Lei 12.711 
de 29 de agosto de 2012) e lei de cotas no serviço 
público (Lei Federal nº 12.990, de 9 de junho de 
2014), para que as mulheres negras possam ocupar 
os mesmos lugares que as mulheres brancas. Ressal-
tamos ainda, a importância da empatia, autoestima e 
resiliência para que cada desafio seja vencido e para 
que a mulher negra possa alcançar seus sonhos, ou 
“um lugar ao sol”. E, muitas vezes, a resistência é a 
via necessária para se alcançar esse lugar. Quando 
mulheres negras o alcançam, empoderadas, preci-
sam fortalecer seu coletivo para que outras mulheres 
negras também cheguem lá. O empoderamento das 
mulheres negras começa pela sua estética, o veículo 
de opressão no universo branco e machista. Assim, 
a aceitação do seu eu é a pedra basilar para o engaja-
mento de outras mulheres negras propiciando mos-
trar seu valor, que vai muito além do seu fenótipo.  
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